
PROCESSO SELETIVO

00 /20221 HEAL

EXCLUSIVO PARAPCDs

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS NOS DIAS /01/22.10, 11, 12, 13 e 14

ATENÇÃO! ANTES DE SE CANDIDATAR, LEIA TODO O EDITAL.

Inscrições no Hospital Estadual Azevedo Lima (R. Teixeira de Freitas,
n.º 30, Fonseca - Niterói), das h às 12h. Cadastro reserva para os8
seguintes cargos:

• Assistente Social

• Auxiliar Adm. de Suprimentos

• Auxiliar Administra!vo

• Enfermeiro Generalista

• Farmacêu!co Clínico

• Maqueiro

• Nutricionista Clínico

• Psicólogo

• Técnico de Radiologia

• Técnico em Enfermagem do Trabalho

• Técnico de Hemoterapia

• Técnico em Saúde B calu

• Técnico de Segurança do Trabalho

• Telefonista



PROCESSO SELETIVO

00 /20221 HEAL

EXCLUSIVO PARAPCDs

Nos dias 10,11,12,13ou 14/01,dirija-seao
HospitalEstadualAzevedo Limaparaentrega
daficha de inscrição preenchida,do currículo
atualizado edos documentos.

2ºpasso1ºpasso
Antes deseapresentarpara participardo
processo,verifiqueseestá comtodos os
documentos necessários (originais ecópias),de
acordo comesteeditaleo cargo pretendido.

3ºpasso

Acompanheo resultado da1 fasea partirdo
o

dia /2022no sitewww.isgsaude.org.17/01

4º passo

Confira no siteapublicação dos resultados
finais eda listagemdecadastro reserva até
o dia .31/01/2022

5º passo

2ª faseda seleção:entrevistaporcompetência,
porvaga,a partirdo dia 22.24/01/20



DOCUMENTAÇÃOEPRÉ-REQUISITOSPORCARGO

Assistente
Social

Nutricionista
Clínico

Enfermeiro
Generalista

Téc. deEnfermagem
do Trabalho

Téc. em Segurança
do Trabalho

Técnico
em Hemoterapia

Telefonista

Técnico em
SaúdeB calu

AuxiliarAdm.
deSuprimentos

Psicólogo

Farmacêutico Clínico

Auxiliar
Administrativo

Técnico
em Radiologia

Maqueiro

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 3.158,96

Pré-requisitos: Superior completo em
Assistente Social + Conselho de classe ativo
+ comprovante de regularidade + Laudo
Médico; Experiência comprovada como
Assistente Social Hospitalar de no mínimo 12
meses; Pós-graduação na área italarhosp
(desejável); Habil idade em sistema
informatizado.

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 3.158,96

Pré-requisitos: Superior completo em +Nutrição
Conselho de classe ativo + comprovante de
regularidade + Laudo Médico; Experiência
comprovada o cargo de no mínimo meses;n 06
Curso de extensão na área de atuação (mínimo
de 20h - desejável); Pós-graduação na área de
atuação (desejável); Habilidade em sistema
informatizado.

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 3.158,96

Pré-requisi tos: Superior completo em
Enfermagem + Conselho de classe ativo +
comprovante de regularidade + Laudo Médico;
Experiência comprovada na área hospitalar de
no mínimo meses; Curso de extensão na área06
de atuação (mínimo de 20h - desejável); Pós-
g r a d u a ç ã o n a á r e a i t a l a rh o s p
( d es e já ve l ) ; H a b i l i d a d e em s i s t em a
informatizado.

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 3.158,96

Pré-requisitos: Superior completo em
Psicologia + Conselho de classe ativo +
comprovante de regularidade + Laudo
Médico; Experiência comprovada como
Psicólogo Hospitalar de no mínimo 12 meses;
Pós-graduação na área uação (dese-de at
jável); Habilidadeemsistema informatizado.

CargaHorária:44

SalárioBase:R$ 4.465,68

Pré-requisitos: Superior completo em máciaFar
+ Conselho de classe ativo + comprovante
de regularidade + Laudo Médico; Experiência
comprovada na área de no mínimo meses;06
Curso de extensão na área de atuação
(mínimo de 20h - desejável); Pós-graduação
na área (desejável); Habilidade emde atuação
sistema informatizado.

CargaHorária:44

SalárioBase:R$ 1.665,93

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo em
Técnico terapia e/ou Téc. deem Hemo
Laboratório/Análises Clínicas + Conselho de
classe ativo + comprovante de regularidade
+ Laudo Médico; Experiência comprovada
em Unidade Transfusional de no mínimo 06
meses; Habilidadeem sistema informatizado.

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 1.665,93

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo em
Técnico de Saúde B cal + Conselho deu
classe ativo + comprovante de regularidade
+ Laudo Médico; Experiência comprovada no
cargo de no mínimo 06 meses; Habilidade em
sistema informatizado.

CargaHorária:44

SalárioBase:R$ 1.680,81

Pré-requisitos: Ensino médio completo,
apresentar diploma e/ou histórico escolar +
Currículo atualizado + Laudo Médico;
E x p e r i ê n c i a c o m p r o v a d a n a á r e a
administrativa deno mínimo 06 meses.

CargaHorária:44

SalárioBase:R$ 1.680,81

Pré-requisitos: Ensino médio completo,
apresentar diploma e/ou histórico escolar +
Currículo atualizado + Laudo Médico;
E x p e r i ê n c i a c o m p r o v a d a n a á r e a
administrativa deno mínimo 06 meses.

CargaHorária:30

SalárioBase:R$ 1.375,01

Pré-requisitos: Ensino médio completo,
apresentar diploma e/ou histórico escolar +
Currículo atualizado + Laudo Médico;
Experiência comprovada no cargo de no
mínimo 06 meses (obrigatório).

CargaHorária:24

SalárioBase:R$ 2.512,59

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo +
Conselho de classe ativo + comprovante de
regularidade + Laudo Médico; Experiência
comprovada no cargo de no mínimo 06
meses; Curso de extensão na área de atuação
(mínimo de 20h - desejável); Habilidade em
sistema informatizado.

CargaHorária: 44

SalárioBase:R$ 2.512,59

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo em
Técnico de Enfermagem + Conselho de
classe ativo + comprovante de regularidade
+ Laudo Médico; Especialização completa
em Técnico de Enfermagem do Trabalho;
Experiência comprovada no cargo de no
mínimo 06 meses; Habilidade em sistema
informatizado.

CargaHorária: 44

SalárioBase:R$ 2.512,59

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo em
Técnico de Segurança do Trabalho + Laudo
Médico; Experiência comprovada no cargo de
no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema
informatizado.

CargaHorária:44

SalárioBase:R$ 1.283,73

Pré-requisitos: Ensino médio completo,
apresentar diploma e/ou histórico escolar +
Currículo atualizado + Laudo Médico;
Experiência comprovada no cargo de no
mínimo 06 meses.










































