
Processo 
Seletivo

005/2022
HRSJC

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 
05, 06 E 07 DE ABRIL

Vagas também 
Para PCDs

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

Inscrições no Hospital Regional de 
São José dos Campos (R. Icatu, n.º 
100, Parque Industrial - São José dos 
Campos), das 9h às 15h. Contratação 
e cadastro reserva para os seguintes 
cargos:

• Assistente Social 

• Fonoaudiólogo
• Nutricionista Clínico

• Faturista Hospitalar

• Enfermeiro UTI 
Pediátrica

• Farmacêu�co Clínico

• Operador de 
Teleatendimento

• Odontólogo

• Psicólogo Hospitalar
• Técnico de Radiologia
• Terapeuta Ocupacional

Inova Saúde
Gestão Hospitalar Integrada



Cronograma

Processo 
Seletivo

2º passo1º passo

3º passo 4º passo

5º passo

Dos dias 05 à 07/04, dirija-se ao 
Hospital Regional de São José dos 
Campos para entrega da ficha de 
i n s c r i ç ã o  p r e e n c h i d a  e  d o s 
documentos. 

Antes de se apresentar para participar 
do processo, verifique se está com 
todos os documentos necessários 
(originais e cópias), de acordo com 
este edital e o cargo pretendido.

1ª fase da seleção: prova objetiva, a 
partir do dia 11/04/ 2022. 

2ª fase da seleção: entrevista por 
competência, por vaga, a partir 
do dia 18/04/2022.

Confira no site a publicação dos 
resultados finais e da listagem de 
cadastro  reser va  até  o  d ia 
29/04/2022.

Inova Saúde
Gestão Hospitalar Integrada

005/2022 - 
HRSJC



Inova Saúde
Gestão Hospitalar Integrada

Requisitos 
por Cargo

Assistente Social

Carga Horária: 30

Salário Base: R$ 3.321.35

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de ASSISTENTE 

SOCIAL, em área  HOSPITALAR 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.

Enfermeiro 
UTI Pediátrica

Carga Horária: 40

Salário Base: R$ 3.991.42

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) + Carteirinha COREN válida + 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito 

negativa + Currículo Atualizado; Experiência comprovada 

no cargo (ENFERMEIRO UTI PEDIÁTRICA) 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.

Farmacêutico 
Clinico

Faturista Hospitalar

Carga Horária: 40

Salário Base: R$ 3.356.75

Carga Horária: 44

Salário Base: R$ 2.965.49

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de FARMACÊUTICO, 

em área  HOSPITALAR 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.

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Currículo Atualizado; Experiência 

comprovada na área de FATURAMENTO HOSPITALAR 

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.

Fonoaudiólogo
Psicólogo 
Hospitalar

Carga Horária: 30

Salário Base: R$ 3.321.35

Carga Horária: 30

Salário Base: R$ 3.278.05

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de FONOAUDIÓLOGO 

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.

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de PSICÓLOGO (em 

área HOSPITALAR) 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.

Nutricionista Clínico
Técnico de 
Radiologia

Carga Horária: 40

Salário Base: R$ 3.262.08

Carga Horária: 24

Salário Base: R$ 2.129.38

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de NUTRICIONISTA 

CLINICO 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.

Pré-requisitos: Ensino Técnico Completo (diploma 

e/ou histórico escolar) (obrigatório) +  Conselho de Classe 

Ativo + Comprovante de Regularidade do Conselho  + 

Currículo Atualizado;  Experiência comprovada em 

ressonância magnética e tomografia computadorizada de 

no mínimo 06 meses (obrigatório);  Curso de extensão na 

área de atuação (mínimo 20h - desejável); Pós-graduação 

na área de atuação (desejável); Habilidade em sistema 

informatizado.

Odontólogo
Terapeuta 

Ocupacional

Operador de 
Teleatendimento

Carga Horária: 20

Salário Base: R$ 5.100.64

Carga Horária: 30

Salário Base: R$ 3.018.55

Carga Horária: 30

Salário Base: R$ 1.423.45

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) + Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de ODONTÓLOGO (em 

área HOSPITALAR) 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.

Pré-requisitos: Ensino Superior completo (diploma 

e/ou histórico escolar) +  Conselho de classe ativo + 

comprovante de regularidade+ currículo atualizado; 

Experiência comprovada no cargo de TERAPEUTA 

OCUPACIONAL (em área HOSPITALAR) 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.

Pré-requisitos: Ensino Médio Completo (diploma 

e/ou histórico escolar) + Currículo atualizado: Experiência 

em TELEATENDIMENTO na área da saúde de no mínimo 

06 meses (obrigatório); Habilidade em sistema 

informatizado.
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