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1. APRESENTAÇÃO 

O FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE publicou edital para a realização 
de concurso público para o cargo de ADVOGADO.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
FGV - Fundação Getúlio Vargas.

REMUNERAÇÃO
R$ 9.000,00

JORNADA DE TRABALHO 
40 horas semanais.

ESCOLARIDADE
Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Direito, 
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e registro profissional no Conselho Regional de Advogados - 
OAB.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
I. Emitir parecer jurídico sobre matéria de interesse da Funsaúde. II. 
Responder as consultas jurídicas que lhe forem formuladas. III. Colaborar 
na elaboração de Regulamentos e demais atos normativos internos 
da Funsaúde. IV. Contribuir para a elaboração de minutas de contratos, 
convênios, editais, acordos, exposições de motivos, memoriais ou outras 
quaisquer peças que envolvam matéria jurídica. V. Assessorar as diversas 
áreas da instituição, através da análise jurídica de contratos, aditivos, 
petições, entre outros, atuando em defesa dos interesses da FUNSAÚDE, 
realizando diversos atos judiciais e extrajudiciais, garantindo a segurança 
e o respeito à legislação vigente, visando resguardar os direitos das partes, 
bem como emitir pareceres jurídicos para subsidiar a tomada de decisões; 
entre outras.
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2. VAGAS 

ADVOGADO

TOTAL:

Vagas para ampla 
concorrência
Vagas reservadas para 
candidatos negros
Vagas reservadas 
para candidatos 
com deficiência

4 

0 

 
0 

4
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

DISCIPLINAS DE ENSINO SUPERIOR - 
ADVOGADO

NÚMERO DE 
QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO

MÓDULO I - CONHECIMENTOS BÁSICOS

01. Língua Portuguesa 10 1 10

02. Raciocínio Lógico 10 1 10

03. Atualidades 10 1 10

MÓDULO II - CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES ESPECÍFICAS

04. Direito Administrativo 08 2 16

05. Direito Constitucional 08 2 16

06. Direito Civil 04 2 08

07. Direito Processual Civil 04 2 08

08. Direito Penal 04 2 08

09. Direito Processual Penal 04 2 08

10. Direitos Humanos 04 2 08

11. Legislação Específica (SUS) 04 2 08

TOTAL 70 110

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

Obter, no mínimo, 9 acertos no Módulo I, Conhecimentos Básicos;
Obter, no mínimo, 16 acertos no Módulo II, Conhecimentos e Habilidades Específicas.
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de ADVOGADO elaborado com 
base no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disciplinas. Por isso, 
é um curso focado no que realmente é cobrado em prova, ou seja, os assuntos 
dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que mais tem chance de cair 
na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS tem 
cobrado nos últimos anos:
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Legislação Específica

Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e diretrizes do SUS.
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5. ETAPAS

CARÁTER

• Classificatório e eliminatório.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 70 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Questões com 5 (cinco) alternativas e apenas uma correta. 

CARÁTER

• Classificatório.

PONTUAÇÃO

• Pontuação máxima: 16 pontos.

PROVA OBJETIVA

PROVA DE TÍTULOS
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

ALÍNEA TÍTULO VALOR DE 
CADA TÍTULO

VALOR MÁXIMO 
DOS TÍTULOS

A

Diploma de curso de pós‐graduação em nível 
de doutorado (título de doutor) no emprego a 
que concorre. Também será aceito certificado/
declaração de conclusão de curso de Doutorado, 
desde que acompanhado de histórico escolar.

2,6 2,60

B

Diploma de curso de pós‐graduação em nível 
de mestrado (título de mestre) no emprego a 
que concorre. Também será aceito certificado/
declaração de conclusão de curso de Mestrado, 
desde que acompanhado de histórico escolar.

1,8 1,80

C

Certificado de conclusão de residência 
multiprofissional ou uniprofissional, reconhecido 
pelo MEC, Conselho Estadual de Educação ou 
Órgão de Classe, excetuado o certificado a 
ser apresentado para fins de comprovação do 
requisito mínimo para o emprego.

1,8 3,60

D

Certificado de curso de pós‐graduação em nível 
de especialização lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 h/a no emprego a que concorre. 
Também será aceita a declaração de conclusão de 
pós‐graduação em nível de especialização, desde 
que acompanhada de histórico escolar.

0,8 1,60

E

Certificado de curso de aperfeiçoamento na área 
relacionada ao emprego pleiteado, com carga 
horária mínima de 120 horas, com conteúdo 
programático e realizado em instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC ou conselho profissional 
competente, no emprego a que concorre, realizado 
nos últimos cinco anos.

0,2 0,40

F

Exercício de atividade de nível superior na 
Administração Pública ou na iniciativa privada, 
em empregos/cargos/funções no emprego a que 
concorre.

1,0 p/ ano 
completo, 

sem 
sobreposição 

de tempo

6,00
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 12/7/2021 a 19/08/2021

• h t t p s : / / c o n h e c i m e n t o . f g v . b r / c o n c u r s o s /
funsaude21/02 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$150,00

DATA DA 
PROVA • 24/10/2021 
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




