
 

EDITAL Nº 04/2016 

 

PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA - ORIENTADOR DE 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA NAS ÁREAS DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA, HIDROTERAPIA E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

A Direção-Geral das FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS torna público 

que por necessidades específicas decorrentes da alteração de grade curricular e adequação dos 

estágios supervisionados do curso de Fisioterapia, estão abertas as inscrições para o PRO-

CESSO SELETIVO para preenchimento das seguintes funções administrativas temporá-

rias, de acordo com as Instruções Especiais a seguir transcritas: 

 

QUANT. EMPREGO 

   01     ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA 

- GERIATRIA E GERONTOLOGIA 
- Pré-requisito mínimo para Admissão: Graduação em Fisioterapia 

- Descrição das atividades: Orientar os alunos quanto as práticas de fisioterapia e acompa-

nhamento de pacientes; realizar atividades de extensão junto aos discentes; participar da ad-

ministração universitária; monitorar projetos de desenvolvimento educacional, sob a supervi-

são do professor. 
   

   01    ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA 

- HIDROTERAPIA 

- Pré-requisito mínimo para Admissão: Graduação em Fisioterapia 

- Descrição das atividades: Orientar os alunos quanto as práticas de fisioterapia e acompa-

nhamento de pacientes; realizar atividades de extensão junto aos discentes; participar da ad-

ministração universitária; monitorar projetos de desenvolvimento educacional, sob a supervi-

são do professor. 
 

  01    ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA 

-  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

- Pré-requisito mínimo para Admissão: Graduação em Fisioterapia 

- Descrição das atividades: Orientar os alunos quanto as práticas de fisioterapia e acompa-

nhamento de pacientes; realizar atividades de extensão junto aos discentes; participar da ad-

ministração universitária; monitorar projetos de desenvolvimento educacional, sob a supervi-

são do professor. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

A – DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

1. O admitido aprovado ficará sujeito ao Estatuto e Regimento Interno desta Au-

tarquia Municipal, assim como à legislação trabalhista, à Lei Complementar nº 

155, de 30/12/2010 alterada pela Lei complementar nº 244 de 02/09/2015 e às 

seguintes condições de trabalho: 

1.1 Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

1.2 Jornada de trabalho de acordo com a descrição do item 2; 

1.3 A contratação será por PRAZO DETERMINADO por um período de 

até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Mu-

nicipal nº 3.421, de 24/08/2010; 



 

1.4 Vencimento fixado de acordo com o quadro de pessoal, parte perma-

nente desta Instituição, conforme referência especificada neste Edital, 

item 2. 

1.5 O contratado se submeterá às determinações da Instituição quanto ao 

local e horário de trabalho, podendo ser remanejado para outro local e 

horário em que verifique a maior necessidade da Instituição, desde que 

observada a legislação vigente quanto à jornada de trabalho e as especi-

ficidades do emprego; 

1.6 Submeter-se, nos termos da legislação vigente, ao período de experiên-

cia de até 90 dias; 

1.6.1 Se durante o período de experiência ficar constatada a inaptidão do 

candidato, o Contrato de Trabalho será rescindido no final deste pe-

ríodo. 

B – DOS VENCIMENTOS E DA CARGA HORÁRIA 

2. A função temporária, objeto da contratação obedece aos ditames da Lei Com-

plementar nº 155, de 30/12/2010, alterada pela Lei Complementar nº 244, de 

02/09/2015: 

 

Função     Referência Valor R$ Jornada Semanal 

             

 

C – DAS INSCRIÇÕES 

3. O presente Processo Seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

3.1 A inscrição no presente Processo Seletivo implicará, desde logo, co-

nhecimento e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas nes-

te Edital; 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas por emprego; 

3.3 A taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

3.4 As inscrições serão recebidas no período de 09/01/2016 a 18/01/2016 

(até às 23:59 horas), exclusivamente pelo portal da FAI – 

www.fai.com.br/concursos. Maiores informações poderão ser transmi-

tidas pelo telefone (18) 3502-7010; 

3.5 As inscrições deverão ser pagas até o dia 19/01/2016; 

3.6 A confirmação da inscrição depende do pagamento efetuado pelo can-

didato; 

3.7 As pessoas portadoras de deficiência participarão deste Processo Seleti-

vo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se re-

fere ao conteúdo, avaliação, classificação, horário e local de provas; 

Orientador de Estágio Supervisionado de 

Fisioterapia – Geriatria e Gerontologia 

 

8 R$   2.223,31 30 horas 

Orientador de Estágio Supervisionado de 

Fisioterapia - Hidroterapia 

  

8 R$   2.223,31 30 horas 

Orientador de Estágio Supervisionado de 

Fisioterapia – Ortopedia e Traumatologia 

  

8 R$   2.223,31 30 horas 

http://www.fai.com.br/concursos


 

3.8 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das 

provas deverá comprová-las mediante laudo médico, devendo solicitá-

las, em impresso à parte, entregue ao Departamento Pessoal da FAI. 

3.9 A prova, que será de acordo com o conteúdo programático que faz parte 

integrante do presente Edital (Anexo I), será realizada no dia 

24/01/2016 (domingo), no Campus I da FAI, localizado na Rua Nove 

de Julho nº 730, na cidade de Adamantina-SP, com início às 09:00 e du-

ração máxima de três horas; 

3.10 A lista dos candidatos classificados será publicada no dia 27/01/2016, 

no portal da FAI – www.fai.com.br e no jornal local; 

3.11 Eventuais recursos deverão ser apresentados ao Diretor Geral, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, após a publicação dos respectivos resulta-

dos. 

3.12 A homologação do presente Processo Seletivo será publicada no dia 

30/01/2016, no portal da FAI – www.fai.com.br e no jornal local. 

D – DA AVALIAÇÃO 

4. Os candidatos serão avaliados da seguinte forma: 

4.1.1 Prova objetiva de Português, Matemática e Conhecimentos Especí-

ficos. 

E – DA PROVA 

5. A prova será de múltipla escolha e abordará temas de conhecimento conforme 

conteúdo programático (Anexo I). 

5.1 As provas para as funções temporárias de Orientador de Estágio Super-

visionado de Fisioterapia nas áreas de Geriatria e Gerontologia, Hidro-

terapia e Ortopedia e Traumatologia conterão 40 questões, sendo 10 

questões de Português, 10 questões de Matemática e 20 questões de co-

nhecimentos específicos.  

5.2 Cada questão valerá 01 (um) ponto e somente será considerado classifi-

cado o candidato que obtiver 20 ou mais pontos na prova e desclassifi-

cado o candidato que obtiver menos de 20 pontos na prova. 

F – DA CLASSIFICAÇÃO 

6. O resultado final será obtido conforme itens 5.1 e 5.2 do presente Edital; 

6.1 Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que: 

6.1.1 tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, dentre estes, o que ti-

ver idade mais elevada (artigo 27, parágrafo único da Lei Federal nº 

10.791/03); 

   6.1.2 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

  6.1.3 tiver a maior nota na prova de Português; 

   6.1.4 sorteio. 

 

G – DA ADMISSÃO 

7. A admissão obedecerá rigorosamente a ordem de classificação. 

7.1. No ato da admissão o candidato deverá comprovar: 

7.1.1. Nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Consti-

tucional 19/98; 

7.1.2. Ter 18 (dezoito) anos completos;  



 

7.2. Preencher o pré-requisito exigido neste edital. 

7.3. Para admissão o candidato deverá entregar: 

7.3.1. Cópia do RG, do CPF e do Título de Eleitor com comprovante de vota-

ção da última eleição ou justificativa da Justiça Eleitoral; 

7.3.2. A habilitação para a função pública pretendida que deverá ser demons-

trada através de cópia autenticada do Comprovante Escolar, no ato da 

admissão.  

 

8. A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato sua contratação, mas apenas 

a expectativa de ser admitido, a qual somente será efetivada segundo as necessidades das 

Faculdades Adamantinenses Integradas, em decorrência de condições técnicas de tra-

balho e de disponibilidade orçamentária. 

9. A admissão será precedida de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, a ser expedido por 

profissional devidamente habilitado, escolhido pela FAI. 

H – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.  A inexatidão das afirmações contidas em documentos apresentados ou quaisquer irregula-

ridades constatadas, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Pro-

cesso Seletivo, anulando todos os atos decorrentes da inscrição. 

11. O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 01 (um) ano, podendo ser prorro-

gado, por igual prazo, a critério do Diretor Geral.  

12. Ao Diretor-Geral da FAI é facultada a anulação parcial ou total do presente Edital, antes 

de sua homologação, se constatadas irregularidades, promovendo-se apuração das respon-

sabilidades. 

13. O Edital completo e o conteúdo programático estão disponíveis no portal da FAI, 

www.fai.com.br. 

14.  O presente Edital será Homologado pelo Diretor-Geral da FAI, respeitados os prazos de 

recursos previstos. 

 

 

Adamantina-SP, 09 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Wendel Cleber Soares 

Vice Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fai.com.br/


 

ANEXO I 

Emprego: ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA – GE-

RIATRIA E GERONTOLOGIA 

Conteúdo Programático:  

 PORTUGUÊS (*) 
 - Compreensão e interpretação de textos;  

 - Ortografia;  

 - Acentuação;  

 - Predicação verbal;  

 - Flexão verbal e nominal;  

 - Pronomes;  

 - Concordância verbal e nominal;  

 - Regência verbal e nominal;  

 - Emprego dos porquês;  

 - Crases;  

 - Pontuação;  

 - Estrutura das palavras;  

 - Formação das palavras;  

 - Classificações das orações;  

 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 

 (*) conforme Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – Decreto 6.583/08 

 

 MATEMÁTICA 

 - Conjuntos: representação e operações  

 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades  

 - Geometria: conceito, propriedades e operação 

 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação 

 - Números Racionais Absolutos 

 - Números Irracionais: técnicas operatórias 

 - Medidas: conceito e operações 

 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 

 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples 

 - Regra de Três Simples e Composta 

 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação 

 - Funções: Conceitos e aplicações 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

- Prevenção de quedas em idosos 

- Aspectos fisiológicos do envelhecimento 

- Avaliação funcional do idoso 

- Doenças reumáticas do envelhecimento: Artrose e artrite reumatoide 

 

Emprego: ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA – HI-

DROTERAPIA  

Conteúdo Programático:  

 PORTUGUÊS (*) 
 - Compreensão e interpretação de textos;  



 

 - Ortografia;  

 - Acentuação;  

 - Predicação verbal;  

 - Flexão verbal e nominal;  

 - Pronomes;  

 - Concordância verbal e nominal;  

 - Regência verbal e nominal;  

 - Emprego dos porquês;  

 - Crases;  

 - Pontuação;  

 - Estrutura das palavras;  

 - Formação das palavras;  

 - Classificações das orações;  

 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 

 (*) conforme Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – Decreto 6.583/08 

 

 MATEMÁTICA 

 - Conjuntos: representação e operações  

 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades  

 - Geometria: conceito, propriedades e operação 

 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação 

 - Números Racionais Absolutos 

 - Números Irracionais: técnicas operatórias 

 - Medidas: conceito e operações 

 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 

 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples 

 - Regra de Três Simples e Composta 

 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação 

 - Funções: Conceitos e aplicações 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

- Princípios físicos da água 

- Efeitos fisiológicos da imersão 

- Bad Ragaz 

- Halliwick 

- Hidroterapia no paciente neurológico 

 

Emprego: ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA – OR-

TOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Conteúdo Programático:  

 PORTUGUÊS (*) 
 - Compreensão e interpretação de textos;  

 - Ortografia;  

 - Acentuação;  

 - Predicação verbal;  

 - Flexão verbal e nominal;  

 - Pronomes;  

 - Concordância verbal e nominal;  



 

 - Regência verbal e nominal;  

 - Emprego dos porquês;  

 - Crases;  

 - Pontuação;  

 - Estrutura das palavras;  

 - Formação das palavras;  

 - Classificações das orações;  

 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 

 (*) conforme Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – Decreto 6.583/08 

 

 MATEMÁTICA 

 - Conjuntos: representação e operações  

 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades  

 - Geometria: conceito, propriedades e operação 

 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação 

 - Números Racionais Absolutos 

 - Números Irracionais: técnicas operatórias 

 - Medidas: conceito e operações 

 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 

 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples 

 - Regra de Três Simples e Composta 

 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação 

 - Funções: Conceitos e aplicações 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

- Testes ortopédicos para: ombro, coluna lombar, coluna cervical, joelho, punho e 

mão. 

- Doenças do complexo do ombro, da coluna cervical e lombar, do joelho, cotovelo, 

punho e mão. 

- Lesões musculares: estiramento, contusão e Dor muscular tardia (DMT). 

- Reabilitação Fisioterápica nas doenças: da coluna lombar e cervical, do complexo do 

ombro, do cotovelo, punho e mão, do joelho e reabilitação doas lesões musculares. 

 

 

 


