
 

EDITAL Nº 002 - ABERTURA DE VAGAS   

INSCRIÇÕES, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E VAGAS EM ABERTO 

 
Pró-Saúde – Hospital Materno Infantil de Barcarena – Barcarena/PA 

   

 

CAPÍTULO I – DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. Os candidatos interessados em participar deste processo seletivo conduzido pela Pró-
Saúde para o Hospital Materno Infantil de Barcarena – Barcarena/PA, deverão observar os 
critérios e requisitos ora definidos neste Edital. 

 

Título I – Das Inscrições 

 

2. Os candidatos poderão inscrever-se: 

2.1 Acessando o portal  de carreiras da Pró-Saúde, por meio do site 
www.prosaude.org.br/trabalheconosco e candidatando-se às vagas disponíveis. O currículo 
também poderá ser encaminhado pelo e-mail trabalheconosco@prosaude.org.br devendo 
constar no título a identificação: HMIB e nome da vaga de interesse, sendo imprescindível a 
realização da candidatura também via portal de carreiras. 

A partir da data de divulgação deste edital, seu Currículo poderá ser disponibilizado até o dia 
16/03/2018.  

 

Título II – Das Inscrições para Pessoas com Deficiência 

 

3. As vagas disponibilizadas neste Edital podem ser preenchidas por Pessoas com 
Deficiência (PCD), conforme legislação vigente. Para concorrer a uma dessas vagas, 
obrigatoriamente, o candidato deverá:  
a. No ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência (PCD);  
b. Apresentar o Laudo Médico (cópia autenticada ou original) com validade de 12 meses 
constando: natureza da deficiência, grau da deficiência, código correspondente (segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID), data de expedição do laudo, assinatura e 
carimbo com CRM do Médico emissor do laudo. 
c. Cópia do CPF (cópia simples). 
 

 

Título III – Do Processo de Recrutamento e Seleção 

 

4. O Processo de recrutamento e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas: 

4.1 Etapa I – Análise do Currículo frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e 
convocação dos pré-selecionados para participação do processo seletivo. 

http://www.prosaude.org.br/trabalheconosco
mailto:trabalheconosco@prosaude.org.br


Os candidatos selecionados na avaliação curricular poderão ser convocados para as 
demais etapas do processo seletivo a partir do dia 07/03/2018, exceto as vagas de jovens 
aprendizes que estarão condicionadas à homologação do programa de aprendizagem. 

 

4.2 Etapa II – Aplicação de prova de conhecimentos gerais ou específicos com exigência 
mínima de 50%, possuindo caráter eliminatório. Os candidatos pré-aprovados serão 
convocados para participar da próxima etapa. 

4.3 Etapa III – Entrevista pela área de Recursos Humanos e área técnica. Os candidatos 
pré-aprovados participarão da avaliação psicológica ou comportamental. 

4.4 Etapa IV – Aplicação de teste psicológico ou comportamental nos candidatos pré-
aprovados na etapa III; 

4.5 Etapa V – Os aprovados na fase IV para funções especifica serão convocados para 
aplicação de prova prática, que comporá um media final mínima de 60%. Os candidatos pré-
aprovados serão convocados para participar da próxima etapa. 

Os candidatos aprovados em todo o processo seletivo terão acesso a lista de aprovados no 
site da Pró-Saúde www.prosaude.org.br após 03 dias uteis do processo final, o qual terá 
acesso a lista de documentos necessários para a próxima etapa e próximos passos. 

 A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória e imediata, tampouco 
confere direito subjetivo a vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da vaga podendo, tal 
processo, servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos, ficando valida a 
aprovação por 6 meses da data do processo realizado. 

Em caso de empate entre candidatos aprovados, será escolhido o candidato que apresentar 
maior tempo de experiência. Persistindo o empate será utilizado o critério de formação 
acadêmica na área específica e cursos complementares atualizados. 

Em caso de não preenchimento das vagas pelos candidatos inscritos, a Pró-Saúde poderá 
selecionar candidatos por meio da utilização de seu Banco de Currículos.      

4.6 Os candidatos notificados no site da Pró-Saúde devem respeitar o prazo informado para 
apresentação da totalidade da documentação requerida, sob pena de desclassificação. 

Após o total preenchimento do quadro de vagas, os candidatos que disponibilizaram seus 
currículos e não foram convocados, serão mantidos em banco de dados para futuras 
avaliações por 3 meses, sendo que a Pró-Saúde não se obriga a convocar todos os 
candidatos inscritos. 

 

Título IV – Dos cargos 

 

5 As diretrizes da estrutura dos cargos, conforme quadro abaixo, observarão os critérios e 
as normas técnicas aplicáveis aos cargos e a legislação trabalhista vigente.  

 

 

 

 

http://www.prosaude.org.br/


Cargo Requisitos mínimos 

Assistente de SAME/Estatística  

Desejável Ensino Superior Completo em 
Administração ou áreas afins.                                                                                     
Experiência de 06 meses na área. 
Conhecimento intermediário do pacote office. 

Assessor de Comunicação Pleno 

Ensino Superior em Comunicação Social ou 
Jornalismo. Registro ativo no conselho de 
classe. Experiência de 06 meses na área. 
Conhecimento intermediário do pacote office. 
Desejável pós-graduação na área. 

Auxiliar Administrativo de Compras 
Ensino Médio Completo.                                                                  
Desejável experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Auxiliar administrativo SAU 
Ensino Médio Completo.                                                     
Desejável experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Auxiliar de Farmácia 

Ensino Médio Completo. Desejável Curso 
Técnico em Farmácia.                                                                               
Desejável experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Biomédico 

Ensino Superior Completo em Ciências 
Biológicas, Bioquímica, Biotecnologia ou áreas 
afins.  
Desejável pós-graduação na área. Registro 
ativo no Conselho de Classe. 
Experiência de 06 meses na área. 
Conhecimento intermediário do pacote office. 

Desejável experiência com Técnicas de 

Genética (PCR/Sequenciamento) para 

diagnostico molecular e prognostico de 

patológica. 

Coordenador Contábil / Financeiro 

Ensino superior Completo em Ciências 
Contábeis. Necessário ter CRC ativo. 
Desejável pós-graduação na área.                                   
Experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento intermediário do pacote office. 

Coordenador de Enfermagem 

Ensino Superior Completo em Enfermagem. 
Registro no Conselho de Classe ativo. 
Desejável pós-graduação na área.                                                      
Experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento intermediário do Pacote Office. 

Eletricista 

Desejável Ensino Médio Completo. Curso 
básico de Eletricista e NR 10 – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. 
Desejável Curso de NR 35 – Trabalho em 
Altura.                                                  
Experiência de 6 meses na área de 
manutenção, preferencialmente em elétrica. 



Cargo Requisitos mínimos 

Enfermeiro 

Ensino Superior Completo em Enfermagem. 
Registro no Conselho Regional de Classe 
ativo. 
Experiência de 06 meses na área da 
enfermagem.  

Enfermeiro NEP/SCIH 

Ensino Superior Completo em Enfermagem.                          
Registro no Conselho Regional de Classe 
ativo. 
Experiência de 6 meses em SCIH. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Farmacêutico 

Ensino Superior Completo em Farmácia. 
Registro no Conselho de Classe ativo.                                           
Experiência de 06 meses em unidades 
hospitalares. 

Faturista 
Ensino Médio Completo.                                               
Experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Fonoaudiólogo 

Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia. 
Registro no Conselho de Classe ativo.                                             
Experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento intermediário do Pacote Office. 

Jardineiro 
Desejável Ensino Fundamental Completo.                     
Experiência de 06 meses na área. 
 

Lactarista 

Ensino médio completo.                                                  
Desejável experiência de 06 meses em 
ambiente Hospitalar. 

Líder de Atendimento 
Ensino Médio Completo.                                                      
Experiência de 6 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 

Coordenador de Farmácia 

Ensino Superior Completo em farmácia com 
registro de classe. Experiência de 6 meses em 
farmácia hospitalar. 
Desejável pós-graduação na área 

Técnico de Enfermagem 

Ensino médio completo. Curso Técnico em 
Enfermagem completo. Registro no Conselho 
de Classe ativo.                                                                    
Experiência de 06 meses na área da 
enfermagem.  

Técnico de Informática 

Ensino médio completo. Curso Técnico de 
Informática completo.                                                             
Experiência de 06 meses na área. 
Conhecimento intermediário do pacote office. 
Desejável conhecimento em infraestrutura, 
montagem e manutenção de computadores. 

Técnico de Laboratório 
 

Ensino Médio Completo. Necessário Curso 
Técnico em Análise Clínica (Laboratório). 
Experiência de 06 meses na área. 
Conhecimento básico do Pacote Office. 
 
 



Cargo Requisitos mínimos 

Técnico de Manutenção 

Ensino médio completo. Curso técnico de 
refrigeração, manutenção.                       
Experiência de 6 meses na área. Desejável 
NR10, NR13, NR35 
 

Técnico de Nutrição 

Ensino médio completo. Curso técnico em 
alimentos completo.                                                                                       
Desejável 6 meses de experiência na área. 
Conhecimento básico/intermediário do Pacote 
Office. 

 

Barcarena/PA, 06 de Março de 2018. 
 

 


