
PROCESSO SELETIVO 

HOSPITAL REGIONAL 

DE REGISTRO

HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO
O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ABRE PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA O 

Conra no site 

os documentos 

necessários para 

cada cargo! 

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 
NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO 

Inscrições no Estoril Palace Hotel, localizado na Rodovia Regis Bittencourt, Km 442, Arapongal,  
Registro-SP, .das 9h às 16h    para 29 diferentes cargos:              Contratação imediata e cadastro reserva
            .
Ÿ Analista de Contratos
Ÿ Analista de Sistema/Infraestrutura
Ÿ Arquivista
Ÿ Auxiliar Administrativo 
Ÿ Auxiliar de Farmácia
Ÿ Enfermeiro - UTI Adulto
Ÿ Enfermeiro (Generalista + Centro 

Cirúrgico/CME + Pediatria)
Ÿ Eng. de Seg. do Trabalho
Ÿ Farmacêutico Clínico

Ÿ Faturista
Ÿ Fonoaudiólogo
Ÿ Maqueiro
Ÿ Médico do Trabalho 
Ÿ Motorista
Ÿ Nutricionista
Ÿ Odontólogo
Ÿ Ouvidor
Ÿ Psicólogo
Ÿ Serviço Social

Ÿ Técnico de Aparelho Gessado 
Ÿ Técnico de Enfermagem
Ÿ Téc. de Enf. (Centro Cirúrgico)
Ÿ Técnico de Enf. do Trabalho
Ÿ Técnico de Hemoterapia
Ÿ Técnico de Radiologia
Ÿ Técnico de Saúde Bucal
Ÿ Técnico de Seg. do Trabalho
Ÿ Técnico de TI
Ÿ Terapeuta Ocupacional

As inscrições devem ser feitas presencialmente mediante 
apresentação da documentação, em vias originais e cópias. Baixe 
a ficha de inscrição no site! Mais informações e o detalhamento das 
exigências por cargo em WWW.ISGSAUDE.ORG                  .                    
 .  



ESTE CRONOGRAMA É ESTIMATIVO, 
PODENDO SER ALTERADO A CRITÉRIO DO ISG.

O1 PASSO

O5 PASSO

O
3 PASSO

O
2 PASSO

O
6 PASSO

O4 PASSO

Antes de se apresentar para participar 
do processo, verifique se está com 
todos os documentos necessários 
(originais e cópias), de acordo com os  
pré-requisitos da seleção emergencial.

Nos dias 17, 18 ou 19/07/2018, 
dirija-se ao Estoril Palace Hotel para 
entrega da ficha de inscrição preenchida 
e documentação (cópia e original). Não 
se esqueça de recolher seu comprovante 
de inscrição.

Acompanhe  o resultado da primeira fase a partir 
do dia 20/07 no site www.isgsaude.org.

No menu superior, clique em ‘Trabalhe Conosco’ / ‘Processos 
Seletivos’ / Selecione a aba ‘Hospital Regional de Registro 
/ Clique em ‘Resultados e Convocações’.

As provas TÉCNICA + HABILIDADE 
EM INFORMÁTICA terão início no dia 
24/07.

As ENTREVISTAS serão realizadas a 
partir do dia 31/07.

Os resultados finais e convocações 
serão publicados no site até o dia 30/09, 
conforme a necessidade de cada cargo, 
juntamente com as listas de cadastro reserva. 
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DOCUMENTOS E PRÉ-REQUISITOS POR CARGO

ATENÇÃO: As experiências poderão ser comprovadas por meio de cópia e original de Carteira de Trabalho ou declarações 
firmadas pelo responsável da instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e telefone de contato.

Para se inscrever no processo seletivo é necessária a entrega, em vias originais e cópias, dos seguintes documentos: 
carteira de trabalho; diplomas de ensino técnico ou graduação ou pós-graduação (a depender do cargo), além dos 
documentos especícos exigidos por cargo. Conra:

Analista de Contratos

Auxiliar Administrativo Auxiliar de Farmácia

Farmacêutico Clínico

Faturista

Maqueiro Médico do Trabalho

Motorista Fonoaudiólogo

Arquivista

Carga Horária: 44
Salário Base: R$ 3.000,00
Pré-requisitos: Nível superior completo em Direito 
(Diploma e/ou histórico escolar); Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses na área Jurídica 
e/ou Contratos (obrigatório); Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária: 44
Salário Base:  R$ 1.900,00
Pré-requisitos: Nível médio completo (diploma e/ou 
histórico escolar); Experiência na área comprovada de 
no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária: 44
Salário Base:  R$ 1.300,00
Pré-requisitos: Nível médio completo (diploma 
e/ou histórico escolar); Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 1.300,00
Pré-requisitos: Nível médio completo (diploma e/ou 
histórico escolar); Experiência na área comprovada de 
no mínimo 06 meses em farmácia, manipulação, 
suprimentos, dispensação de material hospitalar ou 
logística (obrigatório); Habilidade em sistema infor-
matizado.

Carga Horária: 15
Salário Base:  R$ 5.000,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo; Curso de extensão na área de 
atuação (mínimo 20h - desejável); Pós-graduação na área 
de atuação de segurança do trabalho (obrigatório);
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 2.500,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar); Experiência na área comprovada de no 
mínimo 06 meses; Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 3.200,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); Habili-
dade em sistema informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Nível médio completo (diploma e/ou 
histórico escolar); Habilitação ativa categoria D ou E - 
CNH (obrigatório); Curso de Primeiros socorros (dese-
jável); Experiência na área comprovada de no mínimo 
06 meses, Motorista de ambulância (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  20
Salário Base:  R$ 9.000,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + compro-
vante de regularidade; Experiência na área comprovada 
de no mínimo 06 meses; Especialização em Medicina 
do Trabalho (obrigatório); Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 1.150,00
Pré-requisitos: Nível médio completo (diploma 
e/ou histórico escolar); Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 3.429,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou histórico 
escolar) + Conselho de classe ativo + comprovante de 
regularidade; Experiência na área comprovada de no 
mínimo 06 meses; Curso de extensão na área de atuação 
(mínimo 20h); Pós-graduação na área de UTI (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária: 44
Salário Base: R$ 3.000,00
Pré-requisitos: Superior completo em Tecnologia da 
Informação, Sistema da Computação ou áreas afins 
(diploma e/ou histórico escolar); Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses em TI - Tecnologia da 
Informação; Habilidade em sistema informatizado.

Analista de Sistema/
Infraestrutura

Enfermeiro UTI - 
Adulto

Enfermeiro (Generalista + 
Centro Cirúrgico/CME + Pediatria)

Engenheiro de Seg.
do Trabalho

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 3.429,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou histórico 
escolar) + Conselho de classe ativo + comprovante de 
regularidade; Experiência na área comprovada 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 informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 3.200,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + compro-
vante de regularidade; Experiência na área comprovada de 
no mínimo 06 meses (área hospitalar/diferencial); Curso 
de extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); Habilidade 
em sistema informatizado.



DOCUMENTOS E PRÉ-REQUISITOS POR CARGO

ATENÇÃO: As experiências poderão ser comprovadas por meio de cópia e original de Carteira de Trabalho ou declarações 
firmadas pelo responsável da instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e telefone de contato.

Para se inscrever no processo seletivo é necessária a entrega, em vias originais e cópias, dos seguintes documentos: 
carteira de trabalho; diplomas de ensino técnico ou graduação ou pós-graduação (a depender do cargo), além dos 
documentos especícos exigidos por cargo. Conra:

Nutricionista Odontólogo

Psicólogo Serviço Social

Técnico de RadiologiaTécnico de Hemoterapia

Técnico de Enfermagem

Técnico do TI Terapeuta Ocupacional

Técnico de Saúde Bucal

Ouvidor

Téc. de Aparelho Gessado

Carga Horária: 40
Salário Base: R$ 3.200,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada nutrição clínica e/ou hospitalar mínimo 
de 06 meses; Curso de extensão na área de atuação 
(mínimo 20h - desejável); Habilidade em sistema infor-
matizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou histórico 
escolar) ; Experiência na área comprovada de no mínimo 06 
meses em SAC, Ouvidoria, Atendimento ao Cliente; 
(obrigatório); Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 3.200,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada 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 informatizado.

Carga Horária:  30
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada 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 informatizado.

Carga Horária: 44
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área de 
laboratório (diploma e/ou histórico escolar) + Conselho 
de classe ativo + comprovante de regularidade; Curso de 
hemoterapia (desejável); Experiência na área compro-
vada de no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária: 44
Salário Base:  R$ 2.580,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + compro-
vante de regularidade; Experiência na área comprovada 
de no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária:  30
Salário Base:  R$ 2.732,26
 Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou 
histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); Habili-
dade em sistema informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 2.500,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área de TI, 
Sistema de TI, Rede, Infra ou áreas afins (diploma e/ou 
histórico escolar). Experiência na área comprovada de 
no mínimo 06 meses em TI (Técnico ou Auxiliar Técnico); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área (diploma 
e/ou histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses; Habilidade em 
sistema informatizado.

Técnico de Enfermagem
(Centro Cirúrgico)

Técnico de Enfermagem
do Trabalho

Técnico de Segurança
do Trabalho

Carga Horária: 20
Salário Base: R$ 4.000,00
Pré-requisitos: Superior completo (diploma e/ou histórico 
escolar) + Conselho de classe ativo + comprovante de 
regularidade; Experiência na área comprovada 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 informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica em Enfermagem 
(diploma e/ou histórico escolar) + Instrumentação 
Cirúrgica (Desejável) + Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência na área 
comprovada de no mínimo 06 meses em setor de 
centro cirúrgico (obrigatório) ; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária: 24
Salário Base:  R$ 1.792,44
Pré-requisitos: Curso de Técnico em radiologia (diploma 
e/ou histórico escolar) + Conselho de classe ativo + compro-
vante de regularidade; Experiência na área comprovada de 
no mínimo 06 meses com tomógrafo (obrigatório) e em 
Ressonância magnética (desejável); Curso de extensão na 
área de atuação (mínimo 20h - desejável); Habilidade em 
sistema informatizado.


