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EDITAL Nº 001/2019 – PROCESSO SELETIVO PARA CADASTR O DE 
RESERVA 

PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo para cadastro de 
reserva conduzido pela Associação Santa Maria de Saúde - ASAMAS deverão 
observar os critérios e requisitos definidos neste edital. De acordo com a 
necessidade da instituição, os aprovados serão chamados pela ordem de 
classificação.  

O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 (um) ano a contar da data 
da publicação do resultado final de aprovados, disponibilizado na internet no site 
www.asamas.com.br e afixadas no Saguão do Hospital Municipal Walter Ferrari, 
podendo este ser prorrogado por igual período, a critério da instituição. 

 

INSCRIÇÕES 

Os candidatos interessados deverão realizar a inscrição através do link 
www.asamas.com.br, respondendo todas as questões e escolhendo para qual 
vaga deseja participar. Serão consideradas as inscrições recebidas a partir do 
dia 09/08/2019, encerrando-se às 16:00 horas do dia 21/08/2019. É 
imprescindível candidatar-se a vaga de interesse e realizar o pagamento da taxa 
de inscrição. Em caso de dupla inscrição será considerada a que foi realizada 
por último. Em caso de não pagamento da taxa de inscrição, a mesma será 
considerada cancelada. 

Salvo o disposto no item subsequente, em nenhuma hipótese haverá devolução 
da importância paga a título de taxa de inscrição. 

A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo não se 
realizar. A divulgação de eventual cancelamento do Processo será publicada no 
Saguão do Hospital Municipal Walter Ferrari e no site www.asamas.com.br. 

A responsabilidade pela escolha da vaga é do candidato, no momento da 
inscrição, não sendo permitida a alteração de vaga, pela instituição, após a 
realização da inscrição. 

Todas as dúvidas deverão ser sanadas no Departamento de Recursos Humanos 
do Hospital Walter Ferrari. 
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VALOR DAS INSCRIÇÕES 

CARGO VALOR 

- Enfermeiro 
- Farmacêutico 

R$40,00 

- Técnico de Enfermagem R$35,00 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção será dividido nas seguintes etapas, sendo que todas as 
etapas possuem caráter eliminatório.  

Etapa I – Aplicação da prova de conhecimentos gerais ou específicos com 
exigência mínima de 70% de acerto. 

Etapa II – Entrevista para análise de perfil comportamental pela área de recursos 
humanos e gestores da área, onde serão avaliados os aspectos 
comportamentais, liderança, cooperação, pró-atividade, dinamismo, empatia e 
resiliência; 

Etapa III – Comprovação da documentação exigida para o cargo;  

A prova terá peso de 50% no resultado final e a entrevista terá peso de 50% no 
resultado final, totalizando 100%. 

Será considerado aprovado o candidato que passar por todas as etapas do 
processo seletivo. Para classificação dos aprovados serão utilizadas as notas 
obtidas em todas as etapas. Em caso de empate entre candidatos aprovados, 
será escolhido o candidato que comprovar mais tempo de experiência, 
persistindo, será utilizado o critério de formação acadêmica na área específica, 
cursos complementares atualizados e local de residência, respectivamente.  

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, sendo o objetivo do processo servir para cadastro de 
candidatos potencialmente aptos.  

As despesas pessoais decorrentes à realização de todas as fases/etapas do 
processo seletivo, incluindo o deslocamento e hospedagem, são de 
responsabilidade exclusiva dos candidatos.  

Será eliminado do processo de seleção, o candidato que: 



ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE 
HOSPITAL MUNICIPAL “WALTER FERRARI” 
Rua Amazonas, 08 – Jaguariúna/SP – Fone: (19) 3867-1122 – Fax: 3867-5042 

                            CNPJ 04.295.265/0001-15           INSCRIÇÃO: ISENTA 

 

 

➔ Usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização das etapas da 
seleção; 

➔ For surpreendido ao dar ou receber auxílio na execução das atividades;  
➔ Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido; 
➔ For flagrado com qualquer material de consulta durante a realização da 

prova;  

 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

A prova será realizada no dia 01/09/2019, às 09h00, com duração máxima de 
02(duas) horas, sendo permitida a saída do candidato da sala após 01(uma) hora 
do início da mesma. O penúltimo candidato a terminar a prova, obrigatoriamente, 
deverá aguardar que o último candidato termine a prova, para que assim a 
entrega seja realizada em conjunto. 

No dia da prova, o portão de acesso ao local de prova será fechado, 
impreterivelmente às 09h00, não sendo admitidos no prédio os candidatos que 
se apresentarem após o horário estabelecido para o início da prova. 

O local de realização da prova será divulgado no dia 28/08/19 no site da 
ASAMAS, sendo de total responsabilidade de cada candidato identificar o local 
de realização da prova. 

A prova deverá ser feita à caneta azul ou preta, não sendo consideradas 
observações realizadas a lápis. 

As questões de múltipla escolha possuem apenas uma alternativa correta, 
portanto, as questões com mais de uma resposta assinalada serão consideradas 
erradas. 

Não será permitido, sob hipótese alguma o uso de celulares, tablets, notebooks, 
calculadoras, smartwatch (relógio inteligente) e quaisquer outros aparelhos 
eletrônicos durante a aplicação da prova. 

Caso o candidato não compareça, a qualquer uma das fases, será considerado 
automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

O resultado dos aprovados na prova será divulgado em 02/09/2019 no site 
www.asamas.com.br.  
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DOS RECURSOS 

O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis contados do dia 
da publicação dos resultados da prova. 

Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico 
www.asamas.com.br, e preencher e enviar o formulário “RECURSO”. 

 

DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

O candidato aprovado na prova será convocado a comparecer para entrevista, 
sendo que a fase das entrevistas terá início em 03/09/2019.  

O candidato deverá apresentar o seu currículo atualizado no momento da 
entrevista.  

A experiência comprovada na função da vaga almejada, de pelo menos 06 
meses, terá valor de 02 pontos na nota final da entrevista.  

A Nota Final da entrevista será baseada nos critérios técnicos utilizados pela 
instituição. 

 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL   

Na etapa que contempla a comprovação documental o candidato deverá 
apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos pela vaga a 
qual candidatou-se.   

● Comprovação de escolaridade: cópia autenticada, frente e verso, bem 
como, os originais de diplomas ou declarações ou certificados de 
conclusão ou atestados de colação de grau de graduação reconhecidos 
pelo MEC.  

● Comprovação de experiência:  
○ Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (página com 

foto, a qualificação civil, as alterações de identidade se houver e 
registro do empregador que comprove o vínculo na página do 
contrato de trabalho) ou comprovação por meio de declaração, 
atestados ou outros similares (inclusive estágio), sendo obrigatório 
constar o nome do cargo ou atribuições, identificação do 
empregador ou do contratante emitido em papel timbrado com 
telefone, nome, assinatura e CNPJ.  
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● Comprovação de registro no conselho regional de classe. 

O candidato que não comprovar a escolaridade e/ou os requisitos exigidos será 
considerado não habilitado e assim, será eliminado do processo seletivo.  

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA POSSÍVEL ADMISSÃO 

● Ter no mínimo 18 anos, completos, no ato da admissão; 
● Comprovante de situação militar/RG/CPF; 
● Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo; 
● Possuir documentos comprobatórios da escolaridade e experiência; 
● Ter aptidão comprovada por avaliação médica efetuada pelo órgão 

médico indicado pela ASAMAS; 
● Ser aprovado neste processo seletivo.  

 

CARGOS  

Cargos  CH 
Semanal 

Salário 
Inicial 

Pré-requisitos  

ENFERMEIRO 36 R$3.041,98 
Ensino Superior em Enfermagem; 

COREN ativo; 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

36 R$1.634,00 
Curso Técnico em Enfermagem; 

COREN ativo; 

FARMACÊUTICO 36 R$2.902,87 
Ensino Superior em Farmácia; 

Registro ativo no Conselho de Classe; 

 

Atribuições dos Cargos  

Enfermeiro  

I. Prestar assistência de enfermagem com qualidade nos diversos níveis de 
gravidade e situações variadas; 

II. Garantir o tratamento individualizado de cada paciente, assim como a 
privacidade; 

III. Orientar e supervisionar as atividades dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem; 

IV. Acolher e classificar o Risco do Paciente que dá entrada no serviço; 
V. Acompanhar evolução clínica de pacientes, identificar agravamento do 

quadro e agir prontamente. 
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VI. Promover ações que contribuam para uma rápida recuperação do 
paciente e/ou redução do agravamento à saúde; 

VII. Coordenar o atendimento das urgências e emergências de acordo com 
protocolos e normativas vigentes, com precisão e agilidade; 

VIII. Orientar, direcionar e supervisionar a equipe de enfermagem em relação 
a assistência aos pacientes, atentando para os cuidados mais 
específicos; 

IX. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Realizar 
assistência direta aos pacientes mais complexos, em estado grave, com 
risco de vida. 

X. Zelar pelo bom uso dos equipamentos; 
XI. Controlar a reposição de insumos de modo a manter o serviço abastecido. 

Acompanhar o funcionamento de aparelhos e equipamentos e sinalizar 
intercorrências de modo preventivo. Participar de treinamentos e ser 
multiplicador para a equipe; contribuir com ações de educação 
permanente; 

XII. Realizar escala diária dos serviços; 
XIII. Manipular adequadamente os equipamentos e aparelhos existentes no 

serviço; 
XIV. Seguir os protocolos e normativas vigentes. Acompanhar a aderência aos 

protocolos, normas e rotinas assistenciais de enfermagem. Participar de 
reuniões do serviço; 

XV. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

Técnico de Enfermagem 

I. Prestar assistência de enfermagem humanizada aos pacientes; 
II. Atuar sob supervisão do enfermeiro; 

III. Trabalhar em conformidade com as boas práticas assistenciais, normas e 
procedimentos institucionais, legislação, zelando pela segurança do 
paciente 

IV. Realizar procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, 
tais como controle dos sinais vitais dos pacientes, administração de 
medicamentos por via oral, muscular, subcutânea e venosa, instalação de 
bombas de infusão e monitoramento de pacientes graves e/ou 
engessados; 

V. Auxiliar na recepção dos pacientes nas pequenas cirurgias, suturas e 
curativos; 

VI. Transportar pacientes para outras áreas da unidade conforme 
necessidade ou orientação superior; 
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VII. Auxiliar durante o processo de reanimação cardiorrespiratória; 
VIII. Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento das unidades; 
IX. Participar de ações de educação em saúde; 
X. Executar outras atividades relacionadas a sua profissão conforme 

determinação do Superior imediato.  

 

Farmacêutico  

I. Responsável pela assistência farmacêutica, supervisão e controle de 
estoque da farmácia visando o uso correto do medicamento e garantindo 
a eficácia do tratamento aos usuários. 

II. Acompanhar a equipe no recebimento e na conferência de medicamentos 
no momento do abastecimento do estoque visando o correto 
armazenamento; 

III. Realizar controle de estoque dos medicamentos dos programas de saúde 
desenvolvidos na unidade monitorando a validade e a correta 
dispensação aos usuários; 

IV. Realizar inventários periódicos no estoque da farmácia a fim de monitorar 
e minimizar possíveis perdas de medicamento por validade vencida bem 
como prestar contas à vigilância sanitária dos medicamentos sujeitos ao 
controle especial; 

V. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 


