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 VII  

PRÉ-PROCESSO SELETIVO CIMAS 

Banco de Dados  

(Setor de Diagnóstico por Imagem, Enfermagem e Recepção Hospitalar) 

EDITAL n° 07, de 08 de outubro de 2019 
 

 

O Instituto Cimas de Ensino realizará o VII Pré-Processo Seletivo para os ALUNOS 

e EX-ALUNOS do Setor de Diagnóstico por Imagem, Enfermagem e 

Recepcionista em Serviços de Saúde, que tem como objetivo: i) formar um banco 

de dados de desenvolvimento profissional vinculado ao Programa de Assistência 

Acadêmica e Empregabilidade (PAAE); ii) para futuras indicações às empresas 

conveniadas com o Instituto Cimas de Ensino, onde recomendaremos os candidatos 

com pontuação na prova igual ou acima de 51% (cinquenta e um por cento); e                       

iii) preparar os candidatos em relação a prováveis processos seletivos que vier a 

participar, momento em que poderão se familiarizar com as provas, aprender a 

administrar o tempo, a ansiedade, pontos fortes e fracos na resolução das questões.  

 

Os candidatos que não atingirem pontuação de 51% (cinquenta e um por cento) de 

acertos, serão direcionados a orientação gratuita no Programa de Assistência Acadêmica 

e Empregabilidade (PAAE), onde será desenvolvido um plano de ação individual para 

orientar os candidatos em suas dúvidas, necessidades e questões acadêmicas, com o 

propósito de aumentar o seu desemprenho e apoiando os seus esforços, visando a sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

OS CANDIDATOS QUE NÃO ATIGIREM A PONTUAÇÃO, PODERÃO PARTICIPAR 

NOVAMENTE DE OUTRO PRÉ-PROCESSO SELETIVO CIMAS, APÓS 05 (CINCO) 

MESES, A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO QUE TENHA PARTICIPADO.  
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 A organização, aplicação e correção do VII Pré-Processo Seletivo CIMAS é 

de responsabilidade do Instituto Cimas de Ensino. 

 

1.2 Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos a 

serem cumpridos pelos interessados. 

 

 

1.3 O VII Pré-Processo Seletivo CIMAS será realizado em 03 (três) 

datas conforme relacionadas abaixo, na Unidade Paraíso – Rua 

Correia Dias nº 318 – Metrô Paraiso/SP, devendo o interessado 

fazer a inscrição na data do setor competente: 

16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019 

Exclusivo para o setor 

de: 

RADIOLOGIA 

Exclusivo para o setor 

de:  

ENFERMAGEM 

Exclusivo para o setor 

de: 

RECEPCIONISTA EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
 

1.4 O VII Pré-Processo Seletivo CIMAS será realizado para o setor de 

Diagnóstico por Imagem, Enfermagem e Recepcionista e Serviços de 

Saúde, contando com 150 (cento e cinquenta) Vagas para o banco de 

dados de indicação/desenvolvimento profissional (PAAE), sendo                          

50 (cinquenta) vagas para o dia 16/10/2019, 50 (cinquenta) vagas para o 

dia 17/10/2019 e, 50 (cinquenta) vagas para o dia 18/10/2019. 

 

1.5 O candidato, pré-selecionado, receberá um e-mail até o dia 15 de 

outubro de 2019, que informará a sua aprovação e o horário que 

realizará a prova de conhecimentos. O pré-selecionado não é 

facultado escolher o grupo e horário que realizará a prova. O 

interessado que realizar a inscrição para o VI Pré-Processo 

Seletivo CIMAS deverá ter disponibilidade de realizar a prova de 

conhecimento em qualquer dos horários disposto por este edital. 

 

1.6 A Prova terá duração de 1 (uma) hora, deverá o candidato, pré-

selecionado, respeitar o horário de início e término da prova.  
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1.7 NÃO SERÁ ADMITIDO REALIZAR A PROVA FORA DO HORÁRIO DO 

GRUPO E DIA A QUE ESTÁ VINCULADO, SUJEITO A 

DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO. 

 

2. PÚBLICO ALVO 
 

2.1 RADIOLOGIA - Os interessados em participar deverão ser concluintes de 

Curso Técnico ou Graduação em Radiologia e/ou Biomédicos em curso de 

Pós-Graduação de Diagnóstico por Imagem do Instituto Cimas de Ensino. 

2.2 ENFERMAGEM - Os interessados em participar deverão ser concluintes de 

Curso Técnico em Enfermagem ou ter o certificado de Auxiliar de 

Enfermagem. 

2.3 RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE - Os interessados em 

participar deverão ser concluintes e/ou estar cursando o Curso de 

Recepcionista em Serviços de Saúde no Instituto Cimas de Ensino. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS PARA O BANCO DE DADOS 
 

3.1 Serão disponibilizadas as vagas para o banco de talentos conforme 

estabelecido abaixo: 

 

16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019 

50 vagas  

RADIOLOGIA 

50 vagas  

ENFERMAGEM 

50 vagas  

RECEPCIONISTA EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

3.2 As vagas serão preenchidas à medida que o Instituto Cimas de Ensino 

receber a inscrição realizada através do site, no link descrito no item 5.1, 

sendo os 50 (cinquenta) primeiros inscritos no dia 16/10/2019 

encaminhados para triagem acadêmica e, os 50 (cinquenta) primeiros 

inscritos no dia 17/10/2019 encaminhados para triagem acadêmica e, os 

50 (cinquenta) primeiros inscritos no dia 18/10/2019 encaminhados para 

triagem acadêmica e uma vez selecionados, serão distribuídos em grupos 

de até 10 (dez) para a realização da prova, em horários distintos para cada 

grupo. 
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3.3 OS CANDIDATOS CONVOCADOS QUE SE AUSENTAREM NO DIA DA 

PROVA, TÃO SOMENTE, PODERÃO PARTICIPAR DE OUTRO                

PRÉ-PROCESSO SELETIVO CIMAS, APÓS 05 (CINCO) MESES. 

 
 

 

4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

 

4.1 O PRAZO DE INSCRIÇÃO SERÁ DO DIA 08 DE OUTUBRO ATÉ ÀS 17H 

(DEZESSETE HORAS) HORAS DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

 

5. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
 

 

5.1 O INTERESSADO DEVERÁ REALIZAR A SUA INSCRIÇÃO NO SITE DO 

INSTITUTO CIMAS DE ENSINO E OBSERVAR O   TÍTULO 

PERTINENTE AO SETOR DE SUA FORMAÇÃO – RADIOLOGIA – 

ENFERMAGEM – RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE: 

https://www.institutocimas.com.br/curso/vii-pre-processo-seletivo-cimas 
 

 

5.2 A inscrição dos interessados, IMPRETERIVELMENTE, deverá ser 

realizada no período de 08 de outubro até às 17h (dezessete) horas 

do dia 11 de outubro de 2019, no link descrito no item 5.1. 

 

5.3 NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO DESTE EDITAL. 

 

5.4 O INTERESSADO DEVERÁ REALIZAR A INSCRIÇÃO NA DATA DO 

GRUPO QUE PERTENCE (RADIOLOGIA, ENFERMAGEM, 

RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE), SENDO 

DESCLASSIFICADO O INTERESSADO QUE REALIZAR A SUA 

INSCRIÇÃO EM DATA QUE NÃO SEJA A QUE O COMPREENDE O 

SETOR DE SUA FORMAÇÃO OU ATÉ MESMO, REALIZAR SUA 

INSCRIÇÃO EM TODAS OU EM DUAS DAS DATAS DE PROVA DESTE 

EDITAL.  

 

5.5 A COMISSÃO ORGANIZADORA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NÃO RECEBIDA POR MOTIVO DE 

FALHA DE COMUNICAÇÃO DE REDE E/OU QUE NÃO ATENDER O 

EDITAL. 

https://www.institutocimas.com.br/curso/vii-pre-processo-seletivo-cimas
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6. DATA, HORÁRIO DA PROVA  

 

6.1  A PROVA TEÓRICA será realizada em 5 horários, devendo o candidato 

pré-selecionado observar o Grupo e Dia que estiver inserido e realizar a 

prova em seu horário estabelecido a seguir: 

a) Candidatos Pré-Selecionados para o dia 16 DE OUTUBRO de 

2019 (exclusivo para SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) 

- deverá realizar a prova no horário do grupo que estiver 

vinculado a seguir: 

 

o GRUPO 01 – realização da prova das 13h às 14h 

o GRUPO 02 – realização da prova das 14h às 15h 

o GRUPO 03 – realização da prova das 15h às 16h 

o GRUPO 04 – realização da prova das 16h às 17h 

o GRUPO 05 – realização da prova das 17h às 18h 

 

b) Candidatos Pré-Selecionados para o dia 17 DE OUTUBRO de 

2019 – (exclusivo para ENFERMAGEM) - deverá realizar a 

prova no horário do grupo que estiver vinculado a seguir: 

 

o GRUPO 01 – realização da prova das 13h às 14h 

o GRUPO 02 – realização da prova das 14h às 15h 

o GRUPO 03 – realização da prova das 15h às 16h 

o GRUPO 04 – realização da prova das 16h às 17h 

o GRUPO 05 – realização da prova das 17h às 18h 

 

c) Candidatos Pré-Selecionados para o dia 18 DE OUTUBRO de 

2019 – (exclusivo para RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE) - deverá realizar a prova no horário do grupo que 

estiver vinculado a seguir: 

 

o GRUPO 01 – realização da prova das 13h às 14h 

o GRUPO 02 – realização da prova das 14h às 15h 

o GRUPO 03 – realização da prova das 15h às 16h 

o GRUPO 04 – realização da prova das 16h às 17h 

o GRUPO 05 – realização da prova das 17h às 18h 
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7. DA PROVA 
 

7.1  A prova será objetiva, constará de questões de múltipla escolha, sobre o 

conteúdo constante no item 10 deste edital.  
 

7.2  A prova objetiva terá a duração de 1 (uma) hora e estabelecida conforme 

abaixo: 

   

a) RADIOLOGIA 

A prova será composta de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas cada e terá uma única resposta correta, conforme 

quadro abaixo: 

Setor Quantidade de Questões 

(*) Raios X 20 

Anatomia e Fisiologia 10 

Mamografia 10 

Tomografia 10 

Ressonância Magnética 05 

Densitometria Óssea 05 

Total  60 

(*) meios de contraste; gerações; posicionamento radiológico; 

proteção radiológica; e física das radiações.  

 

b) ENFERMAGEM 

A prova será composta de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada e terá uma única resposta correta, conforme quadro abaixo: 

Setor Quantidade de Questões 

Conhecimento Gerais de Enfermagem 

e Farmacologia 

30 

Total  30 

Haverá questões de cálculo e elas terão poder eliminatório e 

devem ser apresentadas em campo específico que será entregue 

ao candidato que terá que apresentar a linha do raciocínio que 

resultou o valor do cálculo da questão que diz respeito a sua 

prova. 
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c) RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

A prova será composta de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada e terá uma única resposta correta, conforme quadro abaixo: 

Setor Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais da 

Área e Raciocínio Lógico  
30 

Total  60 

 

7.3. Será excluído do processo o candidato selecionado que, além das 

hipóteses previstas neste edital: 

a)  apresentar-se após o horário estabelecido para a realização 

da prova; 
 

b)  não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;  

 

c)  For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, ou 

estiver fazendo uso de qualquer aparelho eletrônico ou de 

comunicação (telefone celular, bipe, agenda eletrônica, 

walkman, notebook, tablet, gravador, smartphone, aparelho 

portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, 

vídeos e outros arquivos digitais, pendrive, ipod, palmtop, 

mp3 player e/ou equipamentos similares, qualquer receptor 

ou transmissor de dados e mensagens, entre outros). 

8. SELEÇÃO 

8.1  O VII Pré-Processo Seletivo CIMAS, será realizado por uma comissão 

formada pela Diretoria Acadêmica, Coordenadores dos Cursos de 

Radiologia, Tomografia, Ressonância, Mamografia e Densitometria Óssea 

e membros do CCEC Cimas (Central de Carreiras, Estágios e Convênios) 

e Secretaria. 

8.1  O VII Pré-Processo Seletivo CIMAS, realizado por meio de prova teórica 

de conhecimentos voltada para área de diagnóstico por imagem, 

enfermagem e recepcionista em serviços de saúde. 
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9. RESULTADO 
 

 

9.1  O CCEC Cimas (Central de Carreiras, Estágios e Convênios) será o 

responsável por divulgar o resultado final com a classificação dos 

candidatos pré-selecionados no dia 24 de outubro de 2019. 
 

9.2  O resultado será a média de acerto das questões pelos candidatos. 

 

9.3  A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

 

a) RADIOLOGIA: 

RX Geral 

Anatomia e 

Fisiologia Mamo Tomo R.M D.O MÉDIA 

20 

questões 

10 

questões 

10 

questões 

10 

questões 

5 

questões 

5 

questões 

Resultado Final 

60 acertos = 100% 
 

 
Onde: 

 NP = nota da Prova Objetiva 

 NC = nº de acerto do candidato 

 TQPO = total das questões da prova objetiva = 60 questões 
 

 

 

b) ENFERMAGEM: 

Conhecimento Técnico  MÉDIA 

30 questões 

Resultado Final 

30 acertos = 100% 

 

 
 

Onde: 

 NP = nota da Prova Objetiva 

 NC = nº de acerto do candidato 

 TQPO = total das questões da prova objetiva = 30 questões 
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b)  

c) RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE: 

 

 

Conhecimento Técnico  MÉDIA 

30 questões 

Resultado Final 

30 acertos = 100% 

 

 
 

Onde: 

 NP = nota da Prova Objetiva 

 NC = nº de acerto do candidato 

 TQPO = total das questões da prova objetiva = 30 questões 

 

 
 

10. CONTEÚDO DA PROVA: 

 

10.1  Os candidatos pré-selecionados, serão avaliados quanto ao conteúdo 

abaixo: 

 

 RADIOLOGIA: 
 

o Técnicas de Posicionamento, Física, Proteção e Gerações. 

o Anatomia e Fisiologia. 

o Mamografia. 

o Densitometria Óssea. 

o Tomografia Computadorizada. 
o Ressonância Magnética. 

o Meios de Contrastes. 

 

 

 ENFERMAGEM: 

o Conhecimentos Gerais de Enfermagem. 

o Farmacologia. 

 

 

 RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE: 

 

o Raciocínio Lógico 
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11.  CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO 

 

11.1  Disponibilizada para esclarecimento de dúvidas e apoio nos 

procedimentos à inscrição, manter contato por meio do telefone                     

(11) 3892-5152, Whatsapp (11) 95923-6964 ou por e-mail: 

centralestagio@institutocimas.com.br. 

11.2 O candidato deverá observar rigorosamente o edital e comunicados que 

forem divulgados com relação a este processo, cabendo qualquer dúvida 

a ser esclarecida pelos meios divulgados no item 11.1. 

mailto:centralestagio@institutocimas.com.br

