
 

 

 
 

EDITAL N° 02/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO IMEDIATA E 

BANCO RESERVAS  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AP 3.2 

 

RETIFICAÇÃO DE DATAS: 

 
Em relação as Unidades do Segundo Bloco 

 

Onde se lê: 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 13/08/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site dia  
www.ideiasrj.org.br 

RESULTADO 
PROVISÓRIO DA 1ª 
ETAPA 

17/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

RECURSOS 18/08/2022 

Na sede do IDEIAS – Avenida das 
Americas, 3500, bloco 7, sala 704 
– Barra da Tijuca, no horário de 
10hs às 12hs. 

RESULTADO PÓS 
RECURSO 

22/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

CONVOCAÇÃO PARA 
2ª ETAPA 
(ENTREVISTAS) 

22/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

ENTREVISTAS* 
24/08/2022 
25/08/2022 
26/08/2022 

Horário de local a serem 
comunicados no site 
www.ideiasrj.org.br 

RESULTADO FINAL** 31/08/2022 www.ideiasrj.org.br 



 

 

 
 

Leia-se: 

 

 

*Cada candidato terá sua data de entrevista (3ª Etapa) divulgada no site do OSS 
IDEIAS. O não comparecimento na data e horário agendados acarretará na 
eliminação do candidato. 
 
** Junto do resultado final, será divulgado a data de admissão do candidato. O 
não comparecimento na data e horário divulgado, implicará na reprovação 
imediata do candidato e exclusão do processo admissional. 
 

 

 

 

 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 21/08/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site dia  
www.ideiasrj.org.br 

RESULTADO 
PROVISÓRIO DA 2ª 
ETAPA 

24/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

RECURSOS 25/08/2022 

Na sede do IDEIAS – Avenida das 
Americas, 3500, bloco 7, sala 704 
– Barra da Tijuca, no horário de 
10hs às 12hs. 

RESULTADO PÓS 
RECURSO 

29/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

CONVOCAÇÃO PARA 
3ª ETAPA 
(ENTREVISTAS) 

29/08/2022 www.ideiasrj.org.br 

ENTREVISTAS* 
31/08/2022 
01/09/2022 
02/09/2022 

Horário de local a serem 
comunicados no site 
www.ideiasrj.org.br 

RESULTADO FINAL** 06/09/2022 www.ideiasrj.org.br 



 

 

 
 

 

Em relação as Unidades do Terceiro Bloco 

 

Onde se lê: 

 

 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 10/09/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site  
www.ideiasrj.org.br 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 11/09/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site  
www.ideiasrj.org.br 



 

 

 
 

 

Em relação as Unidades do Quarto Bloco 

 

Onde se lê: 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 01/10/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site dia  
www.ideiasrj.org.br 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 02/10/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site dia  
www.ideiasrj.org.br 

ETAPA PRAZO LOCAL 

PROVAS 01/10/2022 
Horário e local a ser publicado no 
site dia  
www.ideiasrj.org.br 



 

 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM - 2. DAS VAGAS: 
 

 

Onde se lê: 

 

2.2  Após convocado para admissão, o candidato aprovado deverá se 
apresentar para admissão na data e hora agendada. Caso o candidato não 
consiga se apresentar, o mesmo deverá entrar em contato com a instituição para 
remarcar seu processo admissional em até 2 dias.  O mesmo não se 
apresentando, ou não reagendado dentro do prazo estabelecido, o candidato 
estará automaticamente desclassificado. 
 

 

Leia-se: 

2.2  Após convocado para admissão, o candidato aprovado deverá se 
apresentar para admissão na data e hora agendada. O mesmo terá tolerância 
de 15 minutos do horário agendado para se apresentar, não se apresentando, o 
candidato estará automaticamente desclassificado. 
Caso o mesmo não consiga se apresentar no local e hora agendada, o mesmo 
deverá entrar em contato com o RH da instituição, através do  e-mail: 
selecaoacs@ideiasrj.org.br, em até 24hs antes da data agendada. 
 

 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM - 7. DO PROCESSO 
SELETIVO: 

 

 

Onde se lê: 

7.  DO PROCESSO SELETIVO: 
 
 O Processo seletivo será composto por duas etapas, sendo a 1ª Etapa 
composta por Prova objetiva e a 2ª Etapa composta por Entrevista individual, 
conforme o quadro abaixo: 



 

 

 
 

 

 

Leia-se: 

 

 

7.  DO PROCESSO SELETIVO: 
 
 O Processo seletivo será composto por três etapas, sendo a 1ª Etapa 
composta pela inscrição, e as comprovações declaradas na mesma, a 2ª Etapa 
composta por Prova objetiva e a 3ª Etapa composta por Entrevista individual, 
conforme o quadro abaixo: 
 

 

  *A segunda etapa será realizada apenas para os candidatos aprovados na 
primeira etapa, considerando a ordem de classificação constante ao item 7.1.7 
do Edital. 

 

 

 

ETAPAS 
PROVA / 

ENTREVISTA 

Nº DE 
QUESTÕE

S 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

PONTUAÇ
ÃO MÍNIMA 

EXIGIDA 

NOTA 
MÁXIMA 

1ª ETAPA 
PROVA 

Questões 
Objetivas  
Regulares 

10 
questões 

1 ponto 
10 

pontos 
5 pontos 10 pontos 

2 ª ETAPA 
ENTREVISTA 

ENTREVISTA* - - 
100 

pontos 
60 

pontos 
100 

pontos 

ETAPAS 
PROVA / 

ENTREVISTA 

Nº DE 
QUESTÕE

S 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

PONTUAÇ
ÃO MÍNIMA 

EXIGIDA 

NOTA 
MÁXIMA 

2ª ETAPA 
PROVA 

Questões 
Objetivas  
Regulares 

10 
questões 

2 pontos 
20 

pontos 
5 pontos 10 pontos 

3 ª ETAPA 
ENTREVISTA 

ENTREVISTA* - - 
100 

pontos 
60 

pontos 
100 

pontos 



 

 

 
Onde se lê: 

 

7.1.7 Somente serão convocados para a 2ª etapa, os candidatos que alcançarem 
a pontuação mínima de 5 (cinco) pontos na 1ª etapa e que se situem até a 350ª 
(trecentésimo quinquagésimo) colocação na lista definitiva de classificados. 

 

 

Leia-se: 

 

7.1.7 Somente serão convocados para a 3ª etapa (entrevista comportamental), 
os candidatos que alcançarem a pontuação mínima de 10 (dez) pontos na 1ª 
etapa (prova objetiva). 

Incialmente serão convocados o dobro de candidatos por vaga disponível na 
unidade a qual o candidato se inscreveu. 

Porém, vale ressaltar que TODOS os candidatos que atingirem a pontuação 
mínima, serão convocados gradativamente para a 3ª etapa, de acordo com a 
disponibilização de vagas. 

 

 

Onde se lê: 

7.1.8  Será critério de desempate na primeira etapa a pontuação atribuida aos 
seguintes itens: 

 Candidato que possui Ensino Técnico em ACS ou em Enfermagem 
– 1 ponto; 

 Candidato que possui Ensino Superior Concluído na área da Saúde 
– 3 pontos; 

 Candidato que possui Ensino Superior Concluído em outras áreas 
– 2 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 1 a 2 anos como Agente 
Comunitário – 1 ponto; 

 Candidato que já tenha atuado de 2 a 3 anos como Agente 
Comunitário –  2 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 3 a 4 anos como Agente 
Comunitário – 3 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 4 a 5 anos como Agente 
Comunitário – 4 pontos; 



 

 

 
 Candidato que já tenha atuado por 5 ou mais anos como Agente 

Comunitário – 5 pontos; 

Tais pontos serão somados a nota da prova, como critério de desempate, porém 
a pontuação só será considerada válida, se no ato de sua inscrição o candidato 
apresentar documentação comprobatória que fazem jus a pontuação. 

 

Leia-se: 

 

7.1.8  Será critério de soma de pontuação na primeira etapa (inscrições) a 
pontuação atribuída aos seguintes itens: 

 Candidato que possui Ensino Técnico em ACS ou em Enfermagem 
– 1 ponto; 

 Candidato que possui Ensino Superior Concluído na área da Saúde 
– 3 pontos; 

 Candidato que possui Ensino Superior Concluído em outras áreas 
– 2 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 1 a 2 anos como Agente 
Comunitário – 1 ponto; 

 Candidato que já tenha atuado de 2 a 3 anos como Agente 
Comunitário –  2 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 3 a 4 anos como Agente 
Comunitário – 3 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado de 4 a 5 anos como Agente 
Comunitário – 4 pontos; 

 Candidato que já tenha atuado por 5 ou mais anos como Agente 
Comunitário – 5 pontos; 

Tais pontos serão somados a nota da prova, porém a pontuação só será 
considerada válida, se no ato de sua inscrição o candidato apresentar 
documentação comprobatória que fazem jus a pontuação. 

 

 

Acrescentamos: 

 

7.1.10. Será critério de desempate, para os candidatos que tiverem pontuações 
exatamente iguais, o horário a qual o candidato se inscreveu. 

 

 



 

 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM - 10. DA 
CLASSIFICAÇÃO: 

 

 

Onde se lê: 

 

10.1 A nota final será composta pelo somatório da primeira e segunda etapas. 

10.2 A classificação final seguirá a ordem abaixo, sendo que em caso de empate 
em um item, será considerada a maior nota no item subsequente: 

a) Maior nota final (soma da nota da primeira etapa e à nota da entrevista); 

b) Maior nota na entrevista; 

c) Maior nota na prova; 

d) Critérios de pontuação disposto no item 7.1.8. 

 

 

 

Leia-se: 

 

10.1 – Da Classificação da 2ª etapa (prova objetiva), para 3ª etapa (entrevista 
comportamental): 

A nota final será composta pelo somatório da primeira e segunda etapas. A 
classificação final seguirá a ordem abaixo, sendo que em caso de empate em 
um item, será considerada a maior nota no item subsequente: 

a) Maior nota final (soma da nota da primeira etapa e à nota da prova); 

b) Maior nota na primeira etapa (Critérios de pontuação disposto no item 
7.1.8); 

c) Maior nota na prova; 

d) Horário de Inscrição. 

 



 

 

 
10.2 – Da Classificação da 3ª etapa (prova objetiva), para admissão imediata / 
Banco de reservas: 

A nota final será composta pelo somatório da primeira, segunda e terceira 
etapa, junto com as avalições comportamentais da banca composta por 1 
profissional de RH, 1 profissional da Coordenação de Atenção Primária da AP 
3.2, e o Gerente da unidade. 

A classificação final será atualizada no site do ideias, conforme convocações. 

Fica na responsabilidade do candidato, acompanhar as atualizações de seu 
status na lista geral de convocação do seu bloco correspondente, assim como 
as futuras convocações no site da instituição (www.ideiasrj.org.br). 


