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De 10 a 14/01, dirija-se ao Hospital Regional 
do Litoral Norte para entrega da ficha de 
inscrição preenchida e dos documentos. 

2º passo1º passo
Antes de se apresentar para par�cipar do 
processo, verifique se está com todos os 
documentos necessários (originais e cópias), de 
acordo com este edital e o cargo pretendido.

3º passo

A par�r de 24/01/2022, execução da fase da 
seleção: entrevista por competência por 
vaga.

4º passo
Até 31/01/2022, publicação no site do ISG  do 
resultado final de todas as vagas de cadastro 
reserva.
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022 

 

O INSTITUTO SóCRATES GUANAES - ISG (o “ISG”), no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

estabelece o Contrato de Gestão nº 1872315/2019, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Estado de Saúde – SES, faz saber que será realizado PROCESSO SELETIVO 

visando à formação de cadastro reserva para o Hospital Regional do Litoral Norte.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Sele�vo será regido pelas disposições con�das no Contrato de Gestão, pelos 

termos do Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal do ISG e pelas regras do presente Edital. 

1.1.1 O presente Edital encontra-se publicado na íntegra no site WWW.ISGSAUDE.ORG. 

1.2 O Processo Sele�vo será executado pelo ISG, na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.  

1.3 A nomenclatura do cargo, a quan�dade de vagas, os requisitos mínimos, as atribuições, a forma de 

seleção, a remuneração, a jornada de trabalho e todas as demais informações sobre o perfil exigido 

para o preenchimento das vagas estão dispostas nos ANEXOS I, II, III, IV, V e VI deste Edital.  

 

2. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

2.1 Poderão concorrer às vagas existentes exclusivamente os candidatos que se declararem portadores 

de deficiência, na forma da Lei nº 7.583, de 24/10/1989, publicada no Diário Oficial de 25/10/1989, Lei 

nº 13.146, publicada no Diário Oficial de 6/07/2015, e do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, publicado 

no Diário Oficial de 21/12/1999. 

2.2 O candidato com necessidade especial que necessitar de qualquer �po de atendimento 

diferenciado para a realização das etapas desse Processo Sele�vo, deverá solicitá-lo no ato da 

inscrição, anexando à ficha de inscrição requerimento explicitando o �po de atendimento diferenciado 

e laudo médico que o jus�fique. 

2.2.1 A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

2.3 Os candidatos com necessidades especiais terão assegurados o pleno exercício dos direitos, desde 

que compa�veis com as atribuições técnicas, �sicas e psicológicas do cargo.  

2.4 Serão considerados candidatos com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas 

categorias discriminadas nos Arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.  
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2.5 No ato da inscrição, juntamente com a ficha de inscrição já devidamente preenchida, o candidato 

com necessidade especial deverá: 

a) anexar Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 

como a provável causa da deficiência;  

b) requerer, se necessári o, tratamento especial para realização das etapas do processo.  

2.5.1. A não observância do disposto na alínea “a” do subitem anterior acarretará a perda do direito à 

par�cipação no processo sele�vo do candidato em tais condições. 

2.6 Após a avaliação inicial do Processo Sele�vo, o candidato com necessidade especial, quando 

convocado para contratação, deverá, no prazo que lhe será informado, se submeter a exame médico, 

a ser realizado por Junta Médica específica para este fim, cuja decisão será termina� va em relação à 

condição do candidato, de portador de necessidade especial, bem como sobre a compa�bilidade da 

deficiência com o exercício das atribuições do cargo pleiteado.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 As inscrições serão gratuitas, realizadas unicamente na forma presencial, nos dias úteis, no período 

de 10/01/2022 a 14/01/2022  no Hospital Regional do Litoral Norte – Rua Prudência Sanches Froile 

Mansano,nº1200 , Caraguatatuba - SP , no horário das 08h00 às 14h00 horas . 

3.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá comparecer com o formulário de inscrição 

devidamente preenchido e com o laudo médico a que se refere a letra ‘a’ do item 2.5 deste Edital, no 

local e prazo indicados no item 3.1 acima, e entregar os seguintes documentos complementares:  

a) Documento de iden�dade com foto aceito no território nacional, podendo ser RG, CNH, CTPS, 

Passaporte ou Carteira do Conselho de Classe Profissional (cadastro a�vo); 

b) Comprovantes dos pré-requisitos (ANEXO II), incluindo, mas não se limitando a:  

- Comprovante de Escolaridade: Ensino superior refere-se à apresentação do diploma e/ou cer�ficado 

de conclusão de curso. Ensino Técnico refere-se à apresentação do diploma de técnico. Ensino Médio 

refere-se à apresentação do histórico e/ou cer�ficado de conclusão do curso. 

- Carteira do Conselho de Classe Profissional (cadastro a�vo no Estado de São Paulo)  

- Comprovante de Regularidade do Conselho de Classe 

- Currículo atualizado 

c) Comprovantes dos cursos e experiências declaradas. 
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3.2.1 A experiência exigida deverá ser comprovada com datas de início e fim (computando o período 

mínimo exigido em cada cargo, sendo esse período con�nuo e em um mesmo vínculo), cargo e/ou  

função, através da apresentação da cópia da CTPS devidamente assinada e/ou declarações (que 

comprovem o cargo, setor e período de trabalho) firmadas pelo responsável da ins�tuição, em papel 

�mbrado onde conste número do CNPJ, carimbo, endereço e telefone de co ntato. 

3.2.2 Ressalta-se que, para comprovação de experiência profissional, não são aceitas a�vidades 

exercidas em caráter de estágio, aprendizagem, voluntariado, residência e/ou aprimoramento.  

3.3 A experiência ao cargo pleiteado, para quem atua como autônomo, deverá ser comprovada 

obrigatoriamente por meio de uma declaração em papel �mbrado da empresa receptora do serviço 

prestado, contendo o cargo, a data de início e final da prestação de serviço.  

3.4 A comprovação de experiência para quem atua como empresário, deverá ser realizada com a 

apresentação da úl�ma alteração contratual da pessoa jurídica e uma declaração registrada pelo 

contador, constando o início da entrada e saída (caso já tenha se desligado da pessoa jurídica), cargo 

executado e ramo de atuação. 

3.5 Para as experiências comprovadas através de contrato de trabalho, deverão estar grifadas as 

seguintes informações: cargo executado, data de início e término do contrato de trabalho.  

3.6 Todos os documentos exigidos para inscrição do candidato no processo sele�vo devem ser 

apresentados em fotocópias acompanhadas do original para a devida conferência ou todos os 

documentos devidamente auten�cados. As declarações poderão também ser entregues apenas na sua 

via original. Todos os documentos entregues no ato da solicitação de inscrição não serão devolvidos 

posteriormente, exceto os originais para conferência de fotocópias, que serão devolvidos de imediato.  

3.7 No momento da inscrição o candidato deverá optar por apenas uma função e, na hipótese de 

duplicidade de inscrições será considerada aquela que �ver sido realizado primeiro. 

3.8 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea ou a inscrição por procuração. 

3.9 Não serão aceitas inscrições de candidatos que tenham sido nos úl�mos 06 meses, a contar da 

publicação deste Edital, empregados do ISG, independente da unidade de lotação, além disso, não 

poderão acumular qualquer �po de vínculo com o Hospital Regional do Litoral Norte .  

3.9.1 Desde que cumpram todos os requisitos exigidos, poderão se inscrever para par�cipar do 

Processo Sele�vo candidatos que possuam vínculo CLT com empresas terceiras que prestam serviços 

ao ISG na unidade HRLN.  No entanto, caso esses candidatos sejam aprovados no Processo Sele�vo, 

não poderão acumular vínculos dis�ntos dentro Hospital Regional do Litoral Norte .  

3.9.2 Por empregado se entende o trabalhador regido pela CLT.  
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3.10 Em observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, fica proibida a 

inscrição, seleção e contratação e/ou permanência de empregado que possua, no ato da contratação 

e/ou na constância do contrato de trabalho, vínculo estatutário com o Estado de São Paulo e/ou esteja 

lotado no Hospital Regional do Litoral Norte e/ou que possua carga horária como servidor público 

incompa�vel com a carga horária da vaga pretendida no Hospital Regional do Litoral Norte.  

3.11 Antes de realizar a inscrição o candidato deverá cer�ficar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos para a par�cipação no Processo Sele�vo. 

3.11.1 A aceitação da inscrição do candidato no Processo Sele�vo regido por este Edital não caracteriza 

reconhecimento acerca da regularidade da documentação apresentada ou da qualificação do 

candidato inscrito, não gerando a este qualquer direito ao preenchimento das vagas ofertadas.  

3.12 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, conservando o ISG o direito de excluir do Processo Sele�vo aquele que não preenc her o 

formulário de forma completa, correta e legível. 

3.13 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital Nº 001/2022. 

3.14 Os candidatos que não apresentarem os documentos exigidos e/ou não atenderem os requisitos 

constantes neste Edital e seus anexos não terão classificação para a próxima etapa, e, 

automa�camente estarão desclassificados do Processo Sele�vo, não tendo direito a recurso e/ou 

jus�fica�va. 

3.15 O comprovante de inscrição deverá ser man�do em poder do candidato e apresentado nos locais 

de realização de cada etapa desse Processo Sele�vo.  

3.16 Conforme as normas do Ministério da Saúde para prevenção e controle de Infecção por COVID -

19, será obrigatório o uso de máscara; Será aferida a temperatura do candidato, sendo vetada a 

par�cipação de pessoas febris(temperatura  maior que 37,5); Demarcação da capacidade dos 

ambientes e do fluxo de pessoas, a fim de evitar aglomerações, minimizar o número de pessoas 

concomitantemente no mesmo ambiente e respeitar  o distanciamento pessoal de 1,5m; Ambientes 

man�dos bem ven�lados (portas e janelas abertas); Há dispensers ou frascos com álcool gel 70% para 

higienização das mãos em todos os ambientes.  

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 O Processo Sele�vo compreenderá as seguintes etapas con�nuas e sequenciais:  

4.1.1 A INSCRIÇÃO: 
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a) não há limite de número de candidatos para par�cipação no Processo Sele�vo. Todos os que se 

inscreverem e preencherem devidamente os pré-requisitos obrigatórios estabelecidos para este  

processo serão convocados para a realização da ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA. 

b) Os pré-requisitos obrigatórios encontram-se na tabela con�da no  ANEXO II. 

  

4.1.2 A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA, de natureza eliminatória e/ou classificatória, será realizada 

com base no barema constante do ANEXO V deste Edital, e ainda observará as seguintes regras 

adicionais: 

a) serão convocados todos os candidatos classificados para cada vaga disponível;   

b) os candidatos convocados deverão comparecer impreterivelmente conforme data e horário 

indicados em cada convocação. 

4.1.2.1 Os candidatos que não comparecerem à úl�ma etapa da presente seleção serão 

automa�camente desclassificados do Processo Sele�vo, não cabendo qualquer jus�fica�va e/ou 

recurso. 

4.1.2.2 O resultado final da seleção será publicado no site WWW.ISGSAUDE.ORG, no prazo es�mado 

no cronograma apresentado no ANEXO VI deste Edital. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO:  

 

5.1 A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente (maior para o menor) resultante da 

soma dos pontos ob�dos, conforme pontuação recebida durante as etapas do Processo Sele�vo.  

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

6.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato mais idoso, observando -se ano, mês e dia de 

nascimento. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO  

 

7.1 Atendendo à conveniência e necessidade do ISG, os candidatos aprovados no Processo Sele�vo 

serão convocados, na ordem classificatória, através do site WWW.ISGSAUDE.ORG. 
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7.2 Os candidatos convocados que não comparecerem no prazo estabelecido em cada convocação 

deste Processo Sele�vo estarão automa�camente desclassificados, sem direito a jus�fica�va e/ou 

recurso. 

7.3 São requisitos básicos exigidos para a contratação:  

a) ter sido aprovado em todas as etapas deste Processo Sele�vo;  

b) ter cer�ficado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do  

sexo masculino;  

c) possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e preencher os pré -requisitos 

estabelecidos neste Edital;  

d) ter cumprido integralmente todas as determinações deste Edital;  

e) ter registro no órgão de fiscalização da profissão, quando cabível;  

f) estar em dia com as obrigações eleitorais. 

7.4 Caso se iden�fique, no ato da contratação, que o candidato agiu de modo a burlar regras con�das 

neste Edital  ele será automa�camente eliminado do Processo Sele�vo e/ou, caso  já esteja incorporado 

como empregado ao quando de colaboradores do ISG, demi�do em razão do come�mento de falta 

grave   

7.5 Antes da contratação, o candidato classificado será encaminhado para a realização dos exames 

admissionais, conforme a a�vidade a ser desempenhada, de acordo com o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.  

7.5.1 O médico que realiza os exames fará a análise e emi�rá o parecer final quanto às condições 

favoráveis ou não de saúde para a contratação. Nenhum colaborador poderá começar a exercer suas 

a�vidades profissionais antes de realizar todos os exames exigidos. 

7.5.2 O candidato que não comparecer ao setor de Gestão de Pessoas da unidade no prazo informado, 

após a realização do exame admissional, estará automa�camente desclassificado do Processo Sele�vo, 

sem direito a jus�fica�va e/ou recurso.  

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1 Não serão admi�dos recursos.     

 

9. POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS  
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9.1 Para a inscrição e par�cipação no processo sele�vo, haverá a coleta e o tratamento de dados 

pessoais dos(as) interessados(as), de acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção 

de Dados.  

9.2 As informações serão coletadas com base no consen�mento da(o) interessada(o). Ao se inscrever 

no processo sele�vo, o(a) interessado(a) manifesta de forma livre e inequívoca a sua concordância 

com o tratamento de seus dados pessoais pelo ISG, nos termos dispostos deste Edital.   

9.3 No momento de inscrição no processo de seleção, serão coletados e tratados os seguintes dados 

e informações: nome completo; CPF; RG; data de nascimento; e-mail; telefone fixo e celular; endereço 

completo; nível de escolaridade; informações de natureza médica relacionadas ao �po de  deficiência 

caracterizadora de necessidade especial; informações sobre graus de parentesco; informações 

curriculares, incluindo sobre escolaridade e experiências profissionais e acadêmicas anteriores.  

9.3.1 Os dados serão coletados unicamente para fins de realização do objeto deste Edital, com as 

seguintes finalidades:  

(i) Iden�ficação das(os) interessadas(os) em realizar a seleção, conforme requisitos deste 

Edital; 

(ii) Possibilitar que o ISG entre em contato com o Titular por meio do endereço de e-mail ou 

telefone informado no formulário de inscrição para comunicação sobre a aprovação no 

processo de seleção, bem como para demais comunicações per�nentes ao regular 

andamento da seleção e; 

(iii) Manter os dados no cadastro reserva para futuras convocações. 

9.4 As informações coletadas no momento da inscrição não serão compar�lhadas com terceiros e/ou 

para outros fins estranhos. O acesso a essas informações ficará restrito ao setor de Gestão de Gente 

do ISG.  

9.5 Os dados pessoais coletados e tratados serão armazenados pelo tempo necessário para o 

cumprimento das finalidades indicadas neste Edital. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade 

de associação ao indivíduo, poderão ser man�dos por período indefinido. 

 

9.6 O �tular poderá solicitar, via e -mail, a qualquer momento, que sejam eliminados os seus dados 

pessoais não anonimizados, ficando ciente que, caso haja a eliminação, é possível que se torne inviável 

ao ISG a con�nuidade do processo sele�vo em relação a esse �tular em específico. Ademais,  o �tular 

também poderá revogar esse consen�mento a qualquer momento, ou solicitar o exercício dos seus 

direitos de �tular, nos termos da LGPD, mediante solicitação ao e -mail: consen�mento@isgsaude.org  
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Processo Sele�vo con�das nos 

Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados ou fornecidos diretamente ao candidato.  

10.2 As escalas e horários serão determinados pelo ISG em função da necessidade do serviço.  

10.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 

comunicados referentes a este Processo Sele�vo no site WWW.ISGSAUDE.ORG. 

10.4 A aprovação no Processo Sele�vo gera ao candidato apenas a expecta�va de direito de 

contratação. O ISG reserva-se o direito de proceder às contratações conforme a necessidade de 

preenchimento do cargo. 

10.5 Este Processo Sele�vo terá validade de 12 (doze) meses contados a par�r da data da publicação 

da homologação de seu resultado final no site WWW.ISGSAUDE.ORG, podendo ser prorrogado uma 

vez, por igual, a critério do ISG. 

10.6 A convocação dos candidatos para contratação será realizada de acordo com a necessidade do 

serviço, observando-se a ordem de classificação. 

10.7 Os candidatos aprovados serão contratados sob o regime da CLT. A contratação será, inicialmente, 

formalizada por prazo determinado, em regime de Contrato de Experiência, nos termos do ar�go 443, 

§2º, alínea “c” da CLT, dividido em dois períodos não excedendo prazo máximo  de 90 (noventa) dias. 

Findo o contrato de experiência, estando o candidato, apto para exercer a função para a qual foi 

contratado, terá formalizado o contrato  de trabalho por prazo indeterminado.  

10.8 O ISG poderá, a seu critério, antes da publicação do resultado final, suspender, revogar ou 

invalidar o Processo Sele�vo, não assis�ndo aos candidatos direito à reclamação de  qualquer natureza. 

10.9 O resultado final do Processo Sele�vo será homologado pela área de Gestão de Gente com as 

gerências envolvidas e publicado no site WWW.ISGSAUDE.ORG, contendo os nomes dos candidatos 

aprovados por cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 

10.10 Após a publicação do resultado do Processo Sele�vo, obriga-se o candidato a comunicar ao setor 

de Gestão de Gente do Hospital Regional do Litoral Norte qualquer alteração de endereço e telefone. 

10.11 A inexa�dão das declarações, as irregularidades de documentos e/ou as de outra natureza, 

pra�cadas ou ocorridas no decorrer desse Processo Sele�vo, mesmo que só verificada(s) 

posteriormente, inclusive após contratação do candidato aprovado e a entrada em exercício no cargo, 

eliminará o candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de sua inscrição e/ou 

contratação, gerando, nesse úl�mo caso, a rescisão mo�vada de seu contrato de trabalho.  
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10.12 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizaçõ es ou acréscimos, enquanto 

não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 

em Edital ou Aviso a ser publicado no site WWW.ISGSAUDE.ORG. 

10.13 Os candidatos poderão obter informações referentes a esse Processo Sele�vo no site 

WWW.ISGSAUDE.ORG ou pelo telefone (12 - 3885-1450 – GP), nos seguintes horários: das 07:00 às 

18:00 horas de segunda a sexta-feira. 

10.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação/Supervisão do HRSJC juntamente com a 

equipe corpora�va do ISG. 

10.15 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

a) ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS/JORNADA/REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/VAGAS 

b) ANEXO II – FORMAÇÃO ESCOLAR/REQUISITOS 

c) ANEXO III – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

d) ANEXO IV – FORMAS DE SELEÇÃO 

e) ANEXO V – PARÂMETROS PARA A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA 

f) ANEXO VI – CRONOGRAMA (ESTIMATIVO) 

 

Caraguatatuba, 13 de dezembro de 2021. 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022 
ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS/JORNADA/REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/VAGAS 

 

 

 

CARGO 
JORNADA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO BRUTA 

QTD/VAGAS 

AC* PCD** 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  44 HORAS  R$ 3.424,00 ***** CR*** 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PCD  44 HORAS  R$ 3.424,00 ***** CR*** 

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PCD  44 HORAS R$ 3.424,00 ***** CR*** 

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PCD  44 HORAS R$ 3.424,00 ***** CR*** 

ANALISTA DE HOTELARIA PCD  44 HORAS R$ 3.424,00 ***** CR*** 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD  44 HORAS R$ 1.926,00 ***** CR*** 

ASSISTENTE SOCIAL PCD 30 HORAS  R$ 2850,00 ***** CR*** 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD 44 HORAS  R$ 1.463,76 ***** CR*** 

AUXILIAR DE ALMOXARIFE PCD 44 HORAS  R$ 1.300,00 ***** CR*** 

AUXILIAR FARMÁCIA PCD  44 HORAS  R$ 1.926,00 ***** CR*** 

AUXILIAR ROUPARIA PCD 44 HORAS R$1.300,00 ***** CR*** 

BOMBEIRO CIVIL PCD  36 HORAS  R$ 2.056,94 ***** CR*** 

ENFERMEIRO UTI ADULTO PCD  36 HORAS  R$ 3.369,82  ***** CR*** 

ENFERMEIRO DO TRABALHO PCD 40 HORAS  R$ 3.744,24 ***** CR*** 

ENFERMEIRO GENERALISTA PCD  36 HORAS  R$ 3.369,82  ***** CR*** 

ENFERMEIRO ONCOLOGIA PCD  40 HORAS  R$ 4.000,00  ***** CR*** 

FARMACÊUTICO PCD  40 HORAS  R$ 3.672,00 ***** CR*** 

FARMACÊUTICO ONCOLOGIA PCD  40 HORAS  R$ 4.530,00  ***** CR*** 

FATURISTA PCD  44 HORAS  R$ 2.675,00 ***** CR*** 

MAQUEIRO PCD 44 HORAS R$ 1.284,00 ***** CR*** 
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MOTORISTA PCD 44 HORAS  R$ 1.746,67 ***** CR*** 

NUTRICIONISTA PCD 40 HORAS R$ 3.653,54 ***** CR*** 

OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PCD  36 HORAS  R$ 2.447,58 ***** CR*** 

OUVIDOR PCD  44 HORAS  R$ 3.424,00 ***** CR*** 

PSICóLOGO PCD  40 HORAS  R$ 3.578,50 ***** CR*** 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO PCD  36 HORAS  R$ 2.022,30 ***** CR*** 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD 36 HORAS R$ 2.022,30 ***** CR*** 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PCD  44 HORAS  R$ 3.320,42 ***** CR*** 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA PCD 24 HORAS R$ 2.321,38 ***** CR*** 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  44 HORAS  R$ 2.568,00 ***** CR*** 

TECNOLOGO (a) DE RADIOTERAPIA PCD  24 HORAS  R$ 3.400,00 ***** CR*** 

TELEFONISTA PCD  30 HORAS R$ 1.391,00 ***** CR*** 

TERAPEUTA OCUPACIONAL PCD  30 HORAS  R$ 3.100,00 ***** CR*** 

 
LEGENDA: 
*AC – AMPLA CONCORRÊNCIA 
**PCD– PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
***CR - CADASTRO RESERVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022 

ANEXO II – FORMAÇÃO ESCOLAR/REQUISITOS 
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CARGO FORMAÇÃO ESCOLAR/REQUISITOS 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  

Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO de no mínimo 06 meses (obrigatório)   

 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PCD 

Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área COMUNICAÇÃO 

SOCIAL OU JORNALISMO de no mínimo 06 meses (obrigatório)   

 

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PCD  

Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área 

DEPARTAMENTO PESSOAL de no mínimo 06 meses (obrigatório)   

 

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PCD  
Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área GESTÃO DE  

PESSOAS de no mínimo 06 meses (obrigatório 

ANALISTA DE HOTELARIA PCD 
Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Atualizado. Experiência comprovada na área HOTELARIA 

de no mínimo 06 meses (obrigatório) 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD  

Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área 

ADMINISTRATIVA de no mínimo 06 meses (obrigatório)   

 

ASSISTENTE SOCIAL PCD  

Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área ASSISTENTE 

SOCIAL  de no mínimo 06 meses (obrigatório)   

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD 

Ensino Médio completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Currículo atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada na 

área ADMINISTRATIVA de no mínimo 06 meses (obrigatório) 

 

AUXILIAR DE ALMOXARIFE PCD  

Ensino Médio completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Currículo atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada na 

área Almoxarifado, Estoque ou Logís�ca de no mínimo 06 meses 

(obrigatório) 

 

AUXILIAR FARMÁCIA PCD 

Ensino Médio Completo (diploma e ou histórico escolar) + 

currículo atualizado + Laudo  Médico ; Experiência comprovada 

na área de Farmácia, Manipulação, Suprimentos, Dispensação 

de material e/ou Logís�ca, experiência mínima de 06 meses 

(obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado 

AUXILIAR ROUPARIA PCD 

Ensino Médio Completo (diploma e ou histórico escolar) + 

currículo atualizado + Laudo  Médico ; Experiência comprovada 

na área de Rouparia, Suprimentos, Serviços Gerais, Dispensação 

de material e/ou Logís�ca, experiência mínima de 06 meses 

(obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado 

BOMBEIRO CIVIL PCD  Ensino Técnico Completo (diploma e ou histórico escolar) + 

currículo atualizado + Laudo  Médico  ; Experiência comprovada 
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na área de BOMBEIRO CIVIL, experiência mínima de 06 meses 

(obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado 

ENFERMEIRO – UTI ADULTO PCD  

Ensino superior completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

currículo atualizado + Laudo Médico ; Experiência comprovada na 

área de UTI adulto de no mínimo 06 meses (obrigatório). Pós 

graduação na área de UTI Adulto (desejável); Habilidade em 

sistema informa�zado. 

ENFERMEIRO DO TRABALHO PCD  

Ensino superior completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

currículo atualizado + Laudo Médico ; Experiência comprovada na 

área de Enfermagem do Trabalho de no mínimo 06 meses 

(obrigatório). Pós graduação na área de enfermagem do trabalho 

(obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado 

ENFERMEIRO GENERALISTA PCD  

Ensino superior completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

currículo atualizado + Laudo Médico ; Experiência comprovada na 

área de no mínimo 06 meses (obrigatório). Pós graduação na área 

de atuação (desejável); Habilidade em sistema informa�zado 

ENFERMEIRO ONCOLOGIA PCD  

Ensino superior completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

currículo atualizado + Laudo  Médico ; Experiência comprovada 

na área de ONCOLOGIA e/ou RADIOTERAPIA de no mínimo 06 

meses (obrigatório); Pós – Graduação na área de atuação 

(desejável); Habilidade em sistema informa�zado. 

FARMACÊUTICO PCD 

Ensino Superior Completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

Currículo atualizado + Laudo Médico; Experiência comprovada na 

área de no mínimo 06 meses. Curso de extensão na área de 

atuação (mínimo 20h – desejável); Pós-Graduação na área de 

atuação (desejável); Habilidade em sistema informa�zado 

 

FARMACÊUTICO ONCOLOGIA PCD  

Ensino Superior Completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

Currículo atualizado + Laudo Médico Experiência comprovada na 

área de no mínimo 06 meses. Curso de extensão na área de 

atuação (mínimo 20h – desejável); Pós-Graduação na área de 

atuação (desejável); Habilidade em sistema informa�zado 

 

FATURISTA PCD  
Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico . Experiência comprovada na área FATURAMENTO 

de no mínimo 06 meses (obrigatório) 

MAQUEIRO PCD  
Ensino Médio completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Currículo atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada no 

CARGO de no mínimo 06 meses (obrigatório) 

MOTORISTA PCD 
Ensino Médio completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Currículo atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada no 

CARGO de no mínimo 06 meses (obrigatório) 

NUTRICIONISTA PCD 
Ensino Superior Completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

Currículo atualizado + Laudo Médico; Experiência comprovada no 
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cargo de no mínimo 06 meses. Curso de extensão na área de 

atuação (mínimo 20h – desejável); Pós Graduação na área de 

atuação (desejável); Habilidade em sistema informa�zado 

OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PCD  

Ensino Técnico Completo (diploma e ou histórico escolar) + 

currículo atualizado + Laudo  Médico ; Experiência comprovada 

na área de MANUTENÇÃO PREDIAL, experiência mínima de 06 

meses (obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado 

OUVIDOR PCD  
Ensino superior completo + Currículo atualizado + Laudo Médico. 

Experiência comprovada na área OUVIDORIA de no mínimo 06 

meses (obrigatório) 

PSICOLOGO PCD  
Ensino superior completo ou cursando + Currículo atualizado + 

Laudo Médico. Experiência comprovada na área PSICOLOGIA de 

no mínimo 06 meses (obrigatório) 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO PCD  

Ensino Técnico Completo na área (diploma e/ou histórico escolar) 

+ Conselho de Classe A�vo + Comprovante de Regularidade + 

currículo atualizado + Laudo  Médico; Experiência comprovada na 

área hospitalar de no mínimo 06 meses (obrigatório); Habilidade 

em sistema informa�zado. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD  

Ensino Técnico Completo na área (diploma e/ou histórico escolar) 

+ Conselho de Classe A�vo + Comprovante de Regularidade + 

currículo atualizado + Laudo  Médico; Experiência comprovada na 

área hospitalar de no mínimo 06 meses (obrigatório); Habilidade 

em sistema informa�zado. 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PCD  

Ensino Técnico Completo na área (diploma e/ou histórico escolar) 

+ Conselho de Classe A�vo + Comprovante de Regularidade + 

currículo atualizado + Laudo  Médico; Experiência comprovada na 

área hospitalar de no mínimo 06 meses (obrigatório); Habilidade 

em sistema informa�zado. 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA PCD 

Ensino Técnico Completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

Currículo atualizado + Laudo Médico; Experiência comprovada no 

CARGO de no mínimo 06 meses. Curso de extensão na área de 

atuação (mínimo 20h – desejável); Habilidade em sistema 

informa�zado 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  

Ensino Técnico Completo na área (TI, Sistema de TI, Rede, infra ou 

afins) apresentar diploma e/ou histórico escolar + currículo 

atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada na área de 

TI (Técnico ou Auxiliar Técnico) de no mínimo 06 meses 

(obrigatório); Habilidade em sistema informa�zado  

TECNOLOGO (A) DE RADIOTERAPIA PCD 

Ensino superior completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

currículo atualizado + Laudo  Médico; Experiência comprovada na 

área de no mínimo 06 meses (área hospitalar – diferencial); Pós 

graduação na área de atuação (desejável); Habilidade em sistema 

informa�zado. 

TELEFONISTA PCD  
Ensino Médio completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Currículo atualizado + Laudo Médico. Experiência comprovada no 

CARGO de no mínimo 06 meses (obrigatório  

TERAPEUTA OCUPACIONAL PCD   
Ensino Superior Completo (diploma e/ou histórico escolar) + 

Conselho de classe a�vo + comprovante de regularidade + 

Currículo atualizado + Laudo Médico; Experiência comprovada no 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022 

ANEXO III – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
 

CARGO ATRIBUIÇOES DO CARGO – RESUMO 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  

Monitorar servidores de aplicações, arquivos e banco de dados, 

iden�ficando gargalos e provisionando acessos; Monitorar tráfego de 

dados na rede e link de acesso à internet, iden�ficar e prevenir falhas e  

quedas no link; Efetuar suporte nos servidores Windows (DHCP, DNS, AD 

e GPO) e Linux, configurações, suporte a impressoras e demais 

disposi�vos; Prover suporte técnico à infraestrutura de TI, garan�ndo alta 

disponibilidade e performance, quando necessário, orientar e treinar os 

usuários; Atender pronta e corretamente as solicitações dos usuários, 

registrando e solucionando conforme procedimento técnicos;  Garan�r 

que os sistemas estejam atualizados e operando de forma segura;  Criar e 

manter atualizados os procedimentos técnicos; Dentre outras a�vidades 

per�nentes a função . 

cargo de no mínimo 06 meses. Curso de extensão na área de 

atuação (mínimo 20h – desejável); Pós Graduação na área de 

atuação (desejável); Habilidade em sistema informa�zado 
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ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PCD  

Alimentar e Atualizar conteúdos nos canais virtuais da ins�tuição e de 

campanhas desenvolvidas (site, Blog);Alimentar conteúdo da TV interna; 

Alimentar conteúdos nas redes sociais e ambientes virtuais (YouTube, 

Facebook, Twi�er, outros), de acordo com o plano de comunicação 

integrada; Desenvolver banners e peças para redes sociais; Manipular e 

organizar banco de dados de clientes diretos e indiretos da ins�tuição, 

para uso em campanhas, através dos serviços de e-mail marke�ng e sms 

marke�ng; Criar campanhas promocionais e conscien�zação para o 

público interno; Promover eventos ins�tucionais e desenvolver ações de 

endomarke�ng; Atender as variadas demandas nos setores, como as alas 

da enfermagem, enfermarias, postos de enfermagem, UTI`s, dentre 

outros; Fotografar setores; Divulgar bole�m semanal impresso em todos 

os postos de enfermagem; Organizar murais dos setores, administra�vos 

e de assistência; Gravar vídeos de procedimentos; Dentre outras 

a�vidades per�nentes a função . 

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PCD  

Executar todo o processo de admissão de novo colaborador;Agendar, 

encaminhar e controlar os colaboradores para exames admissionais, 

periódicos e demissionais;Cadastrar novos colaboradores no relógio de 

ponto;Arquivar e manter organizados todos os arquivos referentes aos 

colaboradores; Receber os documentos dos novos colaboradores, 

organizar a pasta, gerar o contrato de trabalho, preencher a CTPS; 

Executar e controlar todo o processo de controle de ponto dos 

colaboradores;Executar e controlar os cálculos da folha de pagamento, 

encargos trabalhistas, rescisões, férias, guia de recolhimento de 

contribuições, conec�vidade social e outras a�vidades ligadas a registros 

e controles de pessoal, visando o cumprimento dos prazos e 

determinações legais; Orientar todos os setores da empresa quanto à 

aplicação da legislação trabalhista e previdenciária, repassando as 

modificações ocorridas, visando ao seu adequado cumprimento;Atender 

a empregados em questão relacionados com normas e procedimentos da 

empresa, orientando ou solucionando questões;Atender a fiscalização 

trabalhista e previdenciária, fornecendo as informações e documentos 

solicitados, bem como a ex-funcionários quanto à solicitação de 

documentação;Controlar o plano de bene�cios sociais oferecidos pela 

empresa e fazer as inclusões e exclusões de beneficiários, visando 

garan�r sua operacionalização e os descontos em folha de pagamento; 

Controlar os índices de absenteísmo, analisando e avaliando cada 

situação em conjunto com as demais áreas;Analisar e controlar contratos 

e convênios de assistência/bene�cios, visando ao cumprimento dos 
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contratos bem como a iden�ficação de necessidade de modificação e ou 

implantação de novos bene�cios sociais;Dentre outras a�vidades 

inerentes à função. 

 

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PCD  

Efetuar o alinhamento de perfil da vaga com o gestor da área;  

Efetuar processo de recrutamento através de anúncios de vagas nos 

meios disponíveis conforme o parâmetro do regulamento de seleção, 

prevendo seleção publica através de edital; Elaborar editais de acordo 

com as necessidades das áreas e submeter ao jurídico para validação; 

Realizar seleção e avaliação de perfil profissional u�lizando os 

instrumentos de avaliação curricular e entrevista por competência;  

Elaboração mapeamento de vagas e cargos para seleções internas;  

Recebimento de documentação conforme edital para par�cipar do 

processo sele�vo; 

Efetuar convocação e aplicação das a�vidades inerentes ao processo 

sele�vo; Realizar e/ou acompanhar entrevista individual e cole�va 

quando necessário; Enviar devolu�va de processo sele�vo;  

Realizar entrevista de desligamento;    

Manter atualizado os cadastros de seleção e requisições pendentes; 

Relatório de execução mensal do setor de Gestão de Pessoas; 

Atuar como palestrante no programa de integração de novos 

profissionais na empresa; Ministrar treinamentos conforme necessidade 

da unidade; Elaborar e atualizar indicadores da área de seleção e 

desenvolvimento; Dentre outras a�vidades inerentes à função.  

 



                           
 

18      

 

ANALISTA DE HOTELARIA PCD  

Analisar o cumprimento da lavanderia para com o hospital;  
Disponibilização do enxoval hospitalar; Recebimento, análise e liberação 
de solicitações extras; Alinhamento com a coordenação de enfermagem e 
higiene, quanto a demanda de enxoval; Estabelecer processos que visam 
o bom uso dos enxovais; Controle e entrega dos priva�vos e uniformes; 
Controle de entrada e saída do enxoval hospitalar, priva�vo e uniforme; 
Responsável pela elaboração e acompanhamento do PGRSS (Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde). Controle de Pragas ; 
Controle de uniformes Ins�tucionais – compra e estoque; Dentre outras 
a�vidades inerentes à função 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD  

Criar apresentações dos indicadores de responsabilidade do Setor, ou 

quando solicitado pela Diretoria; Verificar diariamente os relatórios das 

saídas e entradas de notas fiscais; Receber documentação de Gastos e 

outros materiais de setores administra�vos e assistenciais; Lançar notas 

fiscais no sistema MVSOUL; Controlar a entrada e saída de insumos, 

mantendo o estoque condizente com o sistema; Manter a ro�na de 

contagens cíclicas e inventários; Executar suporte e orientações a equipe 

de suprimentos, quando solicitado pela Coordenação; Apoiar os setores 

de suprimentos e de compras em todas as ro�nas administra�vas (atender 

telefone, receber e-mail, contato com fornecedor, e outras ro�nas); 

Dentre outras funções inerentes à função. 

ASSISTENTE SOCIAL PCD  

Realizar avaliação e acompanhamento aos pacientes, familiares e 

acompanhantes em ambulatório, unidades de internação e UTIs;  

Redigir e enviar relatórios e laudos sociais; Realizar contatos com a rede 

municipal de Saúde e de Assistência Social, encaminhamentos e contra-

referências;  Realizar no�ficações compulsórias;  

Acompanhar casos de desospitalização, necessidades especiais e óbito;  

Realizar busca a�va nos setores; 

Solicitar pedidos de interconsulta; Formular estratégias que efe�vem o 

direito social à saúde; Par�cipar das discussões de casos (Rounds) junto 

à equipe mul�disciplinar; Par�cipar de grupos e comitês hospitalares; 

Dentre outras a�vidades inerentes à função. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD 

Realizar funções administra�vas (atendimento telefônico, organização 

de setor, lançar dados no sistema, arquivamento e digitalização de 

documentos);Auxiliar na ro�na do setor com o preenchimento de 

tabelas, indicadores e relatórios; Auxiliar o coordenador e encarregado 
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nas ro�nas de trabalho; Solicitar reposição de materiais de escritório; 

Realizar o envio e re�rada de documentos para qualquer unidade do 

hospital; Prestar auxílio, e sanar dúvidas aos colaboradores; Dentre 

outras a�vidades inerentes à função.  

AUXILIAR DE ALMOXARIFE PCD 

Formular e preencher as planilhas de saídas hospitalares, metas 

contratuais, dentre outros; criar apresentações dos indicadores de 

responsabilidade do Suprimentos, ou quando solicitado pela Diretoria; 

Verificar diariamente os relatórios das saídas e entradas de notas fiscais; 

prestar apoio a coordenação nas a�vidades e controles da área. Receber 

documentação de Gastos e outros materiais; Controlar a entrada e saída 

de insumos, mantendo o estoque condizente com o sistema; Manter a 

ro�na de contagens cíclicas e inventários; Executar suporte e orientações 

a equipe de suprimentos, quando solicitado pela Coordenação; Dentre 

outras a�vidades inerentes à função. 

AUXILIAR FARMÁCIA PCD 

Separar os medicamentos prescritos; efetuar a baixa no sistema, dos 

medicamentos e materiais que serão u�lizados na manipulação; Realizar  

o controle, validade e organização do estoque dos medicamentos e 

insumos da farmácia clínica; Controlar a temperatura e umidade da sala 

de manipulação. Sala de estoque e sala de controle de recebimento de 

materiais e medicamentos; Entregar os medicamentos manipulados nos 

setores de internação; Controlar a rastreabilidade dos medicamentos 

dispensados pela central e manipulação de injetáveis; Dentre outras 

a�vidades inerentes à função. 

AUXILIAR ROUPARIA PCD 

Auxiliar a chefia imediata nas a�vidades administra�vas; Revisar todo o 

enxoval recebido da lavanderia (conferência de quan�dade e qualidade 

da lavagem);Verificar diariamente o estoque de enxoval das unidades de 

internação; Realizar a reposição de enxoval nas unidades hospitalares; 

Atualizar planilha de consumo; Montar e organizar os carrinhos de 

distribuição; Auxiliar no estoque da rouparia, mantendo a organização do 

enxoval e uniformes. 

BOMBEIRO CIVIL PCD  

 

Iden�ficar os perigos e avaliar riscos existentes na unidade; Inspecionar 

equipamentos de combate ao incêndio periodicamente; Prestar primeiros 

socorros; Realizar cursos e campanhas educa�vas; Formar e treinar 

equipes de brigadas e corpo voluntário de emergência; Validar e 

acompanhar laudos obrigatórios per�nentes a área; Vistoriar e fazer 

cumprir regras de segurança dos serviços terceiros e de prestadores de 

serviços; Receber helicópteros; Executar outras tarefas compa�veis com 

as exigências para o exercício da função. 
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ENFERMEIRO – UTI ADULTO PCD  

Supervisionar os cuidados prestados aos pacientes, iden�ficar alterações 

em seu estado que requerem intervenções imediatas; Inteirar -se do 

tratamento proposto junto à equipe mul�profissional; Acompanhar visita 

médica diariamente, comunicar e discu�r a evolução clínica; Par�cipar do 

Round Clínico e realizar registros devidos; Comunicar aos médicos 

intercorrências, receber e comunicar o médico os resultados alterados dos 

exames realizados; Solicitar, conferir, receber e instalar 

hemocomponentes; Instalar Nutrição Parenteral; Realizar a SAE; Rev er 

prescrições médicas e da enfermagem e ajustar horários; Completar 

planejamento na tela de balanço hídrico e controles; Prestar assistência e 

acompanhar procedimentos médicos complexos; Confirmar altas por 

transferência para unidades; Realizar reuniões com a equipe de técnicos, 

orientar e supervisionar quanto às normas e ro�nas da ins�tuição; Relatar 

à equipe de enfermagem estratégias decididas e orientações; Assegurar a 

qualidade do trabalho desenvolvido, mantendo-se dentro dos padrões 

definidos e determinados. 

ENFERMEIRO DO TRABALHO PCD  

Levantar causas de absenteísmo; Realizar estudos epidemiológicos; 

Registrar dados esta�s�cos de acidentes e doenças profissionais, 

mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para 

subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em 

problemas de prevenção de doenças profissionais; Alimentar as planilhas 

de Periódicos e Absenteísmo; Convocar os colaboradores para realização 

de exames periódicos; Realizar controle de vacinas dos colaboradores; 

Agendar consulta com o médico do trabalho após acidente de trabalho e 

após afastamento maior do que 14 dias; Fazer o acompanhamento dos 

colaboradores que sofreram acidente com risco biológico; Realizar 

recebimento de atestados conferindo CID, dat a, assinatura do médico e 

assinatura do gestor do setor; Realizar outras a�vidades correlatas à 

critério do gestor imediato. 

ENFERMEIRO GENERALISTA PCD  

Realizar escala de a�vidades diárias do plantão; Par�cipar do round 

mul�profissional; Confirmar as transferências internas, externas e altas 

com o setor responsável (NIR) e explicar ao paciente e acompanhante o 

mo�vo e importância da mesma; Observar o cumprimento dos cuidados 

prescritos, durante o seu plantão, bem como a checagem dos mesmos 

pela equipe técnica de enfermagem; Supervisionar o serviço dos técnicos 

de enfermagem e auxiliares administra�vos, iden�ficando possíveis 

necessidades de treinamento; Acompanhar as anotações realizadas pelos 

técnicos de enfermagem e fornecer feedbacks sobre as mesmas; Garan�r 

a con�nuidade do cuidado com o preenchimento completo do SBAR; 
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Prescrever e aplicar a SAE nos pacientes sob seus cuidados; Prover e 

administrar os recursos materiais necessários às suas funções e de sua 

equipe; Prover e incen�var o relacionamento interpessoal e o 

aperfeiçoamento técnico da equipe de enfermagem; Ins�tuir medidas de 

segurança ao paciente durante a Assistência de Enfermagem; Par�cipar 

dos programas de prevenção e controle de infecção hospitalar; Par�cipar 

nos programas de saúde, higiene e segurança do trabalho, prevenção de 

acidentes, doenças profissionais e do trabalho. 

ENFERMEIRO ONCOLOGIA PCD  

Conferir o protocolo de tratamento, checando informações como o peso 

e altura, doses de medicações e medicações de suporte para a  

Quimioterapia; Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas 

as a�vidades de enfermagem, em clientes subme�dos ao tratamento 

quimioterápico an�neoplásico, categorizando-o como um serviço de alta 

complexidade, alicerçados na metodologia assistencial de enfermagem; 

Realizar consulta de enfermagem, onde são coletadas todas as 

informações relevantes para o tratamento e também são dadas as 

orientações importantes ao paciente e acompanhante, como possíveis 

efeitos colaterais dos medicamentos, coleta de exames, cuidados com 

cateter, como realizar os agendamentos, o que muda no dia -a-dia do 

paciente durante o tratamento; Ministrar quimioterápico an�neoplásico, 

conforme farmacociné�ca da droga e protocolo terapêu�co; Realizar 

prescrição de enfermagem para prevenção e controle dos sintomas 

indesejados relacionados ao tratamento; Par�cipar da assistência durante 

o tratamento radioterápico, atuando na avaliação pré - tratamento, 

acompanhamento durante o procedimento e orientando após o fim deste 

tratamento; Conferir a iden�ficação dos cura�vos, rótulos, fixação de 

sondas e das punções, e em caso de não conformidade, comunicar ao 

supervisor/ coordenador e abrir no�ficação de riscos; Confirmar as 

transferências internas, externas e altas com o setor responsável (NIR), e 

explicar ao paciente e acompanhante o mo�vo e importância da mesma; 

Prover e administrar os recursos materiais necessários às suas funções e 

de sua equipe; Realização de pareceres técnicos quando solicitado; 

Par�cipar do Programa de Treinamento da Educação Con�nuada para o 

pessoal de enfermagem; Subs�tuir a liderança do Serviço de Enfermagem, 

mediante ausência ou quando solicitado; Realizar e par�cipar da Polí�ca 

de Avaliação de desempenho e Desenvolvimento de pessoas; Cumprir e 

fazer cumprir o exercício legal da profissão, observando a Legislação e o 

Código de É�ca vigente; Par�cipar dos programas de prevenção e controle 

de infecção hospitalar; Dentre outras a�vidades inerentes à função. 
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FARMACÊUTICO PCD 

Avaliação de todas as prescrições médicas dos setores de internação, 

levando em consideração dose, frequência, horário, via de administração 

e tempo de tratamento; Reconciliação medicamentosa do paciente 

através de entrevista com paciente na admissão, transferência e alta do 

paciente; Realizar anamnese farmacêu�ca; Orientar e auxiliar pacientes, 

cuidadores e equipe de saúde quanto à administração de formas 

farmacêu�cas, fazendo o registro destas ações, quando couber; Fazer a 

evolução farmacêu�ca e registrar no prontuário do paciente; Acompanhar 

os técnicos de farmácia na manipulação de drogas injetáveis pré-

estabelecidas na ins�tuição; Controlar entrada e saída de emprés�mos, e 

solicitar junto à outras ins�tuições quando necessário e com autorização 

prévia da coordenação imediata; Dentre outras a�vidades inerentes à 

função. 

FARMACÊUTICO ONCOLOGIA PCD  

Integra a equipe mul�profissional que assiste aos pacientes oncológicos 

;Norma�za, desenvolve ou instaura procedimentos de recebimento, 

armazenamento, conservação e transporte de insumos farmacêu�cos e 

medicamentos; É responsável pela garan�a e pelo controle da qualidade;  

Realiza intervenção farmacêu�ca junto a equipe clínica, quando 

necessário; Elabora manuais para padronização de procedimentos 

técnicos; Analisa os cálculos realizados para se chegar à dose escolhida; 

Analisa os diluentes e embalagens escolhidos para determinado 

medicamento, quanto à compa�bilidade química e �sica; É responsável 

pela obtenção e pelo controle de qualidade de insumos farmacêu�cos e 

medicamentos; Dentre outras a�vidades inerentes à função. 

FATURISTA PCD  

Faturar contas do atendimento ambulatorial – BPA, de autorização de 

internação hospitalar – AIH e dos procedimentos de alto custo – APAC; 

Realizar a conferência da conta do paciente verificando, dados pessoais, 

quan�dade de procedimentos, exames realizados; abrir e Fechar remessas 

e faturas no sistema MV; Gerar arquivo das competências no BPA e 

exportar para a DRS17 e SES (seguindo o cronograma de cada secretaria); 

Realizar a conferência de dados coletados e enviados aos órgãos 

competentes e reenviar quando necessário; Verificar o procedimento 

autorizado na AIH se estão de acordo com a tabela SIGTAP; solicitar laudo 

de mudança de procedimento quando código es�ver diferente do 

realizado; solicitar novo laudo de AIH para segunda cirurgia realizada em 

data diferente da inicial ou para mudança de diagnos�co ;Realizar a leitura 

do prontuário do paciente e esboçar os dados para lançar na conta; 

Acompanhar o auditor da DRS17 em auditoria in loco; Dentre outras 

a�vidades per�nentes a função  
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MAQUEIRO PCD 

Administrar toda a entrada e saída de pacientes no ambulatório; 

Recepcionar os pacientes e encaminha-los ao totem para a re�rada de 

senhas; Encaminhar os pacientes para a realização do cadastro e para o 

consultório de sua consulta; Conduzir os pacientes pós consulta para a 

central de agendamentos; Organizar a fila de pacientes para realizar as 

internações nos horários corretos; Orientar os pacientes aos leitos 

des�nados após a internação; Encaminhar documentos e termos 

necessários quando solicitados pelos setores; Transitar com pacientes e 

visitantes pelo hospital quando necessário; Administrar os visitantes nas 

horas de visitas permi�dos; Acompanhar os setores ao Morgue quando 

houver óbitos; Liberar os corpos para as funerárias; Dentre outras 

a�vidades inerentes a função. 

MOTORISTA PCD  

Dirigir veículos de passeio, para o transporte e deslocamento de Diretoria, 

gerencias corpora�vas, visitantes e outros, conforme agenda previamente 

es�pulada pela equipe da secretaria do ISG – SP; Acompanhar e prestar 

atendimento em locais de embarque e desembarque em aeroportos, 

re�rando bagagem de diretores e/ou visitantes, buscando pessoas e/ou 

encomendas sempre que necessário; Vistoriar o veículo, verificando o 

estado dos pneus, o nível de combus�vel, água e óleo do cárter, e 

testando freios e parte elétrica, cer�ficando-se de suas condições de 

funcionamento; Manter a limpeza dos veículos, mantendo-os bem 

apresentáveis e adequados para a prestação de serviço de transporte de 

passageiros com adequada refrigeração e limpeza do veículo para o bom 

atendimento aos passageiros; Dentre outras a�vidades per�nentes a 

função 

 

NUTRICIONISTA PCD 

Avaliar o paciente por meio dos dados ob�dos pelo prontuário e visita à 

beira do leito; Prestar assistência dietoterápica, prescrevendo, planejando 

analisando, supervisionando e avaliando dietas de pacientes; Avaliar os 

pacientes segundo o rastreamento do risco nutricional; Fazer evolução 

nutricional de pacientes internados na unidade hospitalar; Promover 

educacional nutricional aos pacientes e cuidadores; Fornecer orientações 

aos pacientes de alta; Realizar o registro de dados do faturamento diário 

das refeições; Fornecer dados sobre a dieta do paciente por meio de mapa 

de refeições para a empresa contratada distribuir as refeições de acordo 

com as dietas estabelecidas no manual de dietas hospitalares; 

Supervisionar o cumprimento da prescrição dieté�ca; Prescrever 

complementos nutricionais quando necessário; Registrar diariamente em 

prontuário de paciente a prescrição dietoterápica a evolução nutricional, 

as intercorrências e a alta em nutrição; Par�cipar de comissões 

mul�disciplinares e com equipe de nutricionistas com atribuições em 

lactário; Par�cipar conforme a polí�ca interna da ins�tuição de projetos, 

cursos, eventos, convênios, comissões e programas de ensino, pesquisa e 

extensão; Planejar calcular, dirigir e controlar os preparos e cuidados das 

formulas infan�s; Planejar, dirigir e  controlar o armazenamento e 

distribuição de dietas enterais em sistema fechado; Padronizar métodos, 

ro�nas e formulas para o serviço; Efetuar controle periódico dos trabalhos 
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executados; manter sigilo profissional; Dentre outras a�vidades inerentes 

a função. 

OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PCD  

Operar o sistema de automação predial monitorando e atendendo Ordens 

de serviço de sistemas automa�zados; Analisar  alarmes, resolver falhas, 

auxiliar na iden�ficação e diagnós�co de falhas, inspecionar e testar 

sistemas; Apoiar manutenções preven�vas e corre�vas; Configurar 

parâmetros dos equipamentos Gerar gráficos e relatórios de desempenho 

do edi�cio. Acompanhamento de gestão predial, compilando dados do 

sistema, com faturas de consumo e dados climá�cos; Preenchimento de 

relatórios diários e mensais de gestão e automação predial; Realização de 

a�vidades técnicas como relatórios, plotagens, elaboração de croqu is, 

levantamentos e demais a�vidades que apoiem as a�vidades da 

manutenção; 

OUVIDOR PCD  

Realizar Pesquisa de Sa�sfação dentro do sistema PSAT, sistema da SES e 

com metas de pesquisas de “busca a�va” aos setores de AMB/INT./SADT 

com usuários e acompanhantes; Efetuar a Pesquisa Passiva, com o 

obje�vo de registrar as Manifestações/Elogios/Sugestões/Denúncias dos 

usuários e acompanhantes no Sistema de Ouvidoria da SES;Registrar, 

encaminhar e controlar as manifestações des�nadas aos setores 

responsáveis, acompanhando e solicitando os retornos nos prazos 

determinados;  Assegurar aos usuários respostas das manifestações via 

telefone e/ou e-mail e registrar no sistema SES;Realizar acolhimento ao 

usuário ou acompanhante, sempre que necessário; Efetuar atendimentos 

nos Andares, Recepções, Balcão de Atendimento e Segurança que 

solicitam a Ouvidoria para esclarecimentos e atendimentos aos usuários 

e/ou acompanhantes; Dentre outras a�vidades per�nentes a função  

 

PSICOLOGO PCD  

Atuação com base no código de é�ca do Conselho Federal de Psicologia - 

CFP; Realizar avaliação e atendimento psicológico aos pacientes 

internados em todas as unidades do HRLN; Realizar acompanhamento;  

Realizar atendimentos psicológicos individuais e grupais a pacientes 

ambulatoriais; Par�cipar de discussões de casos, rounds e visitas 

mul�profissionais; Acompanhar comunicação de más no�cias e óbito;  

Solicitar e responder a pedidos de interconsulta; Realizar preenchimentos 

e entregas de encaminhamentos e contra-referência para a rede; Escrever 

evoluções em prontuário eletrônico; Preencher planilhas de 

produ�vidade; Realizar apresentações aos setores; Elaborar relatórios e 

outros documentos per�nentes ao setor;Dentre outras a�vidades 

inerentes à função. 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO PCD  
Confeccionar e re�rar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, 

calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sinté�co 
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(resina de fibra de vidro); Executar imobilizações com uso de esparadrapo 

e talas digitais (imobilizações para dedos); Preparar e executar trações 

cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações 

esquelé�cas e nas manobras de redução manual;Par�cipar da orientação  

e programação da assistência de enfermagem;Conferir os pacientes que 

estão sob os seus cuidados, chamando-os pelo nome completo e estar 

ciente dos riscos que apresentam, Dentre outras a�vidades inerentes à 

função 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD  

Acompanhar e executar o trabalho de enfermagem, sob supervisão e 

orientação do enfermeiro; Executar ações da assistência de 

enfermagem, exceto as priva�vas do enfermeiro;  Prestar cuidados 

integrais a usuários em unidades de maior complexidade técnica, sob 

supervisão do Enfermeiro; Priorizar a segurança do paciente, por meio 

da iden�ficação correta e cumprimento de protocolos ins�tucionais;  

Cumprir o exercício legal da profissão, observando a Legislação e o 

Código de É�ca vigente; Preparar, administrar e checar medic amentos 

prescritos seguindo as recomendações de segurança; Realizar banho 

conforme prescrito na sistema�zação da assistência de enfermagem, 

garan�ndo privacidade na medida do possível, sem expor o paciente; 

Cer�ficar-se da privacidade do paciente; Realizar a contenção mecânica 

do paciente seguindo protocolo ins�tucional, quando prescrito e datá-la 

se necessário; Conferir as medicações, dispensadas pela farmácia, de 

acordo com a prescrição do paciente, e sinalizar ao enfermeiro a falta ou 

troca de algum medicamento; Seguir todas as recomendações do SCIH 

rela�vas a prevenção de infecção e uso de precauções; Par�cipar de 

treinamentos ins�tucionais voltados a segurança do paciente e 

profissional, ro�nas e prá�cas assistenciais, bem como outros 

treinamentos oferecidos pela ins�tuição ;Seguir e fazer seguir os 

preceitos estabelecidos no código de é�ca profissional bem como na 

legislação vigente; Executar as a�vidades determinadas pelo Enfermeiro 

responsável pela unidade de serviço que não estejam aqui descritas, mas 

que façam parte de suas atribuições conforme estabelecido na Lei 

n°7.498/86, ar�gos 12 e 15; no Decreto n°94.406/87, Ar�gos 10 e 13. 

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PCD  

Orientar e supervisionar as a�vidades ligadas à segurança do trabalho, 

inves�gando riscos e causas de acidentes, visando ações que eliminem ou 

reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, 

observando o cumprimento de toda a legislação vigente;  Criar e Atualizar 

polí�ca de prevenção de riscos; Inspecionar locais, instalações e 

equipamentos da Ins�tuição e determinar fatores de riscos e de acidentes;  
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Propor regulamentos e disposi�vos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua 

observância, para prevenir acidentes;Inspecionar os sistemas de combate 

a incêndios e demais equipamentos de proteção;Elaborar relatórios de 

inspeções qualita�vas e quan�ta�vas, conforme o caso;Registrar e m 

documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho;Manter contato 

junto aos serviços médico e social da Ins�tuição para o atendimento 

necessário aos acidentados;Inves�gar acidentes ocorridos, examinar as 

condições, iden�ficar suas causas e propor as providências 

cabíveis;Elaborar relatórios técnicos, periciais e de esta�s�cas de 

acidentes;Orientar os funcionários da Ins�tuição no que se refere à 

observância das normas de segurança;Promover e ministrar treinamentos 

sobre segurança e qualidade de vida no trabalho;Promover campanhas e 

coordenar a publicação de material educa�vo sobre segurança e medicina 

do trabalho;Par�cipar de programa de treinamento, quando convocado;  

Par�cipar de reuniões com a equipe visando a integração dos membros da 

equipe; Implementar e gerir a CIPA;Executar estratégias de prevenção nos 

procedimentos de segurança e higiene do trabalho; Executar tarefas 

per�nentes à área de atuação, u�lizando-se de equipamentos de medição 

e de programas de informá�ca;Elaborar os relatór ios da área;Elaborar 

Mapa de Riscos; Dentre outras a�vidades da função  

 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA PCD 

Preparar diariamente o local e o equipamento para a realização de 

exames, verificando a limpeza, ordem do ambiente e funcionamento 

adequado do aparelho; Conferir o pedido do exame e a iden�ficação do 

paciente; Recepcionar o paciente, orienta-o no uso da ves�menta 

adequada e na postura adequada; Operar aparelhos médicos para 

produzir imagens e gráficos funcionais e auxiliar no diagnós�co; Conferir 

a qualidade da imagem e liberar o paciente ou refazer o exame na 

eventualidade de observar falhas na operação ou imagem de baixa 

qualidade; Encaminhar para a impressão defini�va e laudo médico; 

Registrar os exames realizados no sistema detalhando a iden�ficação do 

paciente e do médico solicitante, data da realização e previsão de entrega, 

para controle da movimentação da área; Realizar as a�vidades segundo 

boas prá�cas, normas e procedimento de biossegurança e código de 

conduta; Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do 

superior.    

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD 

Prestar apoio às a�vidades referentes de infraestrutura de TI, rede e 

usuários; Prestar suporte técnico e administra�vo em implantação de 

sistemas informa�zados; Efetuar instalação de aplica�vos, conec�vidade 

e proteção; Manutenção de cabeamento estruturado; Efetuar  a 

manutenção de computadores através de formatação e/ou troca de 

hardware e manutenção em impressora; Dentre outras a�vidades 

inerentes à função; 
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TECNOLOGO (A) DE RADIOTERAPIA PCD  

Receber, orientar e posicionar os pacientes; Par�cipar do planejamento e 

programação de tratamento, buscando uma melhor técnica e a o�mização 

do processo; Cumprir os protocolos de preparo para o início e término da 

a�vidade diária do equipamento; Registrar nas evoluções todas as 

par�cularidades do tratamento que possibilitem a sua correta 

interpretação pelos demais profissionais; Operar os painéis de controle 

dos aparelhos de tratamento radioterápico e/ou simulação de acordo com 

os critérios pré-estabelecidos; Efetuar as correções de campos de 

irradiação conforme solicitação do radioterapeuta e/ou do �sico médico; 

Observar nos testes diários de ro�na, as condições dos equipamentos, 

nunca deixando funcionar um aparelho que não apresente total segurança 

para a equipe e o paciente ; Manter o paciente sob observação visual 

durante todo o tempo de exposição; Executar o tratamento conforme 

determinado na prescrição escrita na ficha de tratamento e simulação; 

Par�cipar das metodologias de Gestão da Qualidade em Radioterapia. 

TELEFONISTA PCD 

Realizar tele atendimento a�vo e recep�vo de pacientes para a marcação 

de consultas, retornos e exames; Fornecer suporte aos setores da 

ins�tuição; Cumprir rigorosamente as ro�nas descritas no manual do 

setor; Registrar todos os atendimentos realizados; Dentre outras 

a�vidades inerentes a função 

TERAPEUTA OCUPACIONAL PCD  

Avaliar, atender e realizar intervenções em pacientes ambulatoriais ou 

internados em UTI’s ou Unidades de Internação; Realizar reabilitação 

posicionamento, confecção de adaptações e órteses, focados nos 

membros superiores; Avaliar pacientes com limitações funcionais, 

sensoriais, cogni�vas e neuropsicomotores; Facilitar comunicação 

alterna�va; Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 

Par�cipar de discussões de casos, rounds e visitas mul�profissionais; 

Solicitar a responder a pedidos de Inter consultas; Realizar preenchimento 

e entregas de encaminhamentos e contra referência para a rede; Escrever 

evoluções em prontuário eletrônico; Preencher planilhas de 

produ�vidade; Realizar apresentações aos setores; Elaborar relatórios e 

outros documentos per�nentes ao setor; Dentre outras a�vidades 

inerentes a função 
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ANEXO IV – FORMAS DE SELEÇÃO 
 
 
 

CARGO FORMA DE SELEÇÃO/CLASSIFICATóRIO/ELIMINATóRIO  

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  
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ANALISTA DE HOTELARIA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências 

ASSISTENTE SOCIAL PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

AUXILIAR DE ALMOXARIFE PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências 

AUXILIAR DE FARMACIA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

AUXILIAR ROUPARIA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

BOMBEIRO CIVIL PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ENFERMEIRO – UTI ADULTO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ENFERMEIRO DO TRABALHO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências 

ENFERMEIRO GENERALISTA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

ENFERMEIRO ONCOLOGIA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

FARMACÊUTICO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

FARMACÊUTICO ONCOLOGIA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

FATURISTA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competência s 

MAQUEIRO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

MOTORISTA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

NUTRICIONISTA PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências 

OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

OUVIDOR PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

PSICOLOGO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PCD  
Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

TÉCNICO DE RADIOLOGIA PCD  
Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PCD  
Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  

TÉCNOLOGO (A) DE RADIOTERAPIA PCD  
Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  
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TELEFONISTA PCD  
Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competên cias 

TERAPEUTA OCUPACIONAL PCD  Etapa (classificatória e/ou eliminatória): Entrevista por Competências  
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ANEXO V – PARÂMETROS PARA A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA  
 

 
 

CRITÉRIOS VALOR MÁXIMO 

DOMÍNIO TÉCNICO NA ÁREA ESPECÍFICA 10 

INICIATIVA/TOMADA DE DECISÃO 10 

CAPACIDADE DE TRABALHAR EM EQUIPE  10 

OBJETIVIDADE E CLAREZA NO PENSAMENTO E NA EXPRESSÃO 05 

INTERESSE E EMPATIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO  10 

OBJETIVIDADE NO PENSAMENTO E NA EXPRESSÃO 05 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 
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ANEXO VI – CRONOGRAMA (ESTIMATIVO) 

CONCEITOS: 

FRACO  (1-2) Demonstrou dificuldade na resposta 

REGULAR  (3-4) Foi superficial na resposta 

BOM  (5-7) Foi obje�vo na resposta 

EXCELENTE  (8-10) Demonstrou clareza e precisão na resposta  
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DATA DISCRIMINAÇÃO 

13/12/2021 PUBLICAÇÃO DO EDITAL; 

10/01/2022 a 14/01/2022 INSCRIÇÕES; 

A PARTIR DE 24/01/2022 EXECUÇÃO DA FASE DA SELEÇÃO: ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA POR VAGA; 

ATÉ 31/01/2022 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE TODAS AS VAGAS COM CADASTRO RESERVA. 

  
 
OBS.  

1. O PRESENTE CRONOGRAMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, PODENDO SER ALTERADO A CRITÉRIO EXCLUSIVO DO ISG. 
A CONVOCAÇÃO PARA EXAMES ADMISSIONAIS E CONTRATAÇÃO, TANTO PARA AS VAGAS JÁ APONTADAS NESTA  SELEÇÃO, 
QUANTO PARA AQUELES QUE INTEGRAREM O CADASTRO RESERVA, DECORRERÃO DA NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DO ISG, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, TODOS CIENTES E ACORDES DE QUE HÁ APENAS 
EXPECTATIVA DE DIREITO.  
 


