
 

 
 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
PROCESSO SELETIVO HNSS 2020 – ENFERMEIRO 

 

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 

Fundada em 1901 

  

DIVULGAÇÃO DE VAGA 

 

O Hospital Nossa Senhora da Saúde, através do setor de Gestão de Pessoas, realiza Processo Seletivo: 

Cargo:  Enfermeiro 

Nº de vagas: Cadastro de Reserva 

 

Requisitos 

Obrigatórios: 

Ensino superior completo em 

Enfermagem  

Comprovante: Cópia do certificado/declaração 

de conclusão do curso; 

Cópia do registro ativo junto ao COREN 

Residir em Diamantina Comprovante: Cópia do Comprovante de 

endereço 

Os Requisitos obrigatórios deverão ser devidamente comprovados no ato da inscrição; 

A ausência dos documentos comprobatórios no ato da inscrição acarretará a desabilitação do candiato. 

 

 

Qualificação 

Desejável: 

Experiência mínima: 6 meses 

Área/Atividade: Hospitalar 

Cargo: Enfermeiro 

 

Comprovante: Cópia do registro na carteira de 

trabalho ou declaração da empresa constando 

período trabalhado, cargo, serviços prestados, 

devidamente assinado e com CNPJ da empresa 

contratante. 

Pós-graduação: Obstetrícia, Urgência e 

Emergência, Terapia Intensiva, 

Neonatologia, Bloco Cirúrgico, Infecção 

Hospitalar e/ou Pediatria. 

Carga horária mínima: 360h 

Regulamentada/Expedida por: MEC 

OBS.: Será pontuadoa no máximo 01 

pós-graduação, devidamente 

comprovados. 

Comprovante: Certificado/declaração de 

conclusão de curso, contendo a carga horária, 

data e Instituição regulamentada. 

Curso: Feridas, Reanimação, 

Aleitamento Materno, Auditoria. 

Carga horária mínima: 20h 

Data: Últimos 5 anos. 

OBS.: Será pontuado no máximo 02 

cursos, devidamente comprovados  

Certificado/declaração de conclusão de curso, 

contendo a carga horária, data e Instituição 

regulamentada. 

A qualificação desejável não é eliminatória. Na análise de currículo serão pontuados os comprovantes das qualificações 

que são desejáveis para exercício  do cargo. Serão pontuados somente as experiências e cursos profissionais 

compatíveis com a área de atuação, devidamente comprovados. 

Regime de 

contratação: 

Celetista - Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

Jornada de 

Trabalho: 

210h/mês 
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Salário: R$3.233,82 + Insalubridade                      

Benefícios: Não se aplica      

 

Etapas: 

Inscrição: Presencial. Poderá ser realizada, por terceiros, desde que apresente todos 

os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios. Quem não apresentar os 

comprovantes exigidos no ato da inscrição será automaticamente desconsiderado. 

Análise de currículo e documentação comprobatória: Serão classificados todos os 

candidatos que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente comprovados 

conforme a divulgação da vaga. Pontuação mínima: 6,0. Pontuação Máxima: 10,0. 

Prova escrita: Serão classificados para a Dinâmica de Grupo e Entrevista individual os 

10 primeiros classificados, considerando o somatório das notas do currículo e prova. 

Dinâmica de Grupo: Não é eliminatória.  

Entrevista individual: Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0.  

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

a) Obtenção da maior nota na prova; 

b) Obtenção da maior nota na entrevista individual; 

c) Maior tempo de experiência; 

d) Mais cursos; 

e) Maior idade. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 Serão classificados, no máximo os 10 candidatos que obtiverem as maiores notas no somatório das etapas. 

Serão desclassificados os candidatos que obterem média inferior a 60%. 

 Os candidatos classificados neste processo seletivo irão compor um banco de cadastro reserva, por ordem 

de classificação final, para ser utilizado de acordo com a necessidade da Instituição. 

 A aprovação e convocação do candidato no processo seletivo não lhe assegura o direito de contratação, 

mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação.  

CONTEÚDO SUGERIDO - PROVA 

 Atendimento hospitalar de média e alta complexidade 

 Atendimento de urgência e emergência 

 Acolhimento com classificação de risco 

 Clínicas: cirúrgica, obstétrica e pediátrica 

 Terapia intensiva 

 Centro cirúrgico e central de materiais e esterilização 

 Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar 

 Sistematização da assistência de enfermagem 

 Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente 
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INSCRIÇÃO 

Data: 24/02/20 a 03/03/20                          Horário: 07h às 11h 

Local: Recepção HNSS - R. Paula Viêira, 564 - Centro, Diamantina (Entrada da maternidade) 

Documentos Necessários: 

 Currículo atualizado contendo todas informações necessárias para análise; 

 Cópia do RG 

 Cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios; 

 Cópia dos documentos comprobatórios das qualificações desejáveis (se tiver); 

 Cópia do comprovante de endereço. 

*A inscrição será efetivada, mediante protocolo de inscrição, após entrega de todos documentos exigidos nesta 

divulgação. 

**Não serão recebidos documentos originais. 

***A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste processo seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo, igualmente, 

de sua responsabilidade o acompanhamento das informações divulgadas na Instituição. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

24/02/20 a 03/03/20                           07h às 11h Inscrição: Os candidatos que não apresentarem os comprovantes dos 

requisitos obrigatórios serão automaticamente desclassificados. 

06/03/20 Até às 18h Divulgação dos classificados na análise do currículo: Todos os candidatos 

que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente comprovados 

conforme a divulgação da vaga irão participar da próxima etapa deste 

processo seletivo (Prova).  

Pontuação mínima: 6,0 

Pontuação Máxima: 10,0 

09/03/20 08h as 12h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito 

por escrito na recepção e deverá conter, data, nome do candidato, e-mail 

e pedido de esclarecimento. 

14h às 18h Análise do pedido de esclarecimento (se houver) e retorno: Por e-mail. 

10/03/20 09h às 17h Prova escrita: Serão classificados para a Dinâmica de Grupo e Entrevista 

individual os 10 primeiros classificados, considerando o somatório das notas 

do currículo e prova). 

Dinâmica de grupo: Não é eliminatória 

Entrevista individual: Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0 

13/03/20 Até às 18h Divulgação Final da Classificação: Serão classificados, por ordem de 

classificação os candidatos com o maior somatório de notas de todas as 

etapas (currículo, prova, entrevista) 

16/03/20 08h às 18h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito 

por escrito na recepção e deverá conter, data, nome do candidato, e-mail 

e pedido de esclarecimento. 

17/03/20 08h às 18h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver): Por e-mail. 

*As datas e horários estão sujeitos à alteração conforme necessidade da Instituição. 

**Estarão desclassificados do Processo Seltivo os candidatos que não comparecerem para realizar qualquer uma 

das etapas, ou chegar após o horário marcado. Tolerância: 5min 
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VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

Caso haja candidatos remanescentes após o preenchimento das vagas, estes também permanecerão em 

banco a ser utilizados nos casos de desistências e/ou abertura de novas vagas, no prazo de 01 (um) ano, 

podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Instituição, contado a partir da data da 

divulgação do resultado final do processo seletivo e ordem de classificação. 

 

DIVULGAÇÕES 

 

A divulgação das etapas serão publicadas no site htpps://www.hnss.org.br e nos demais meios de 

comunicações institucionais disponíveis. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das datas de marcação da prova, entrevista 

e/ou outras etapas deste processo. 

 

Aprovação: 21/02/2020 

 

________________________________ 

                   Supervisor 

 

 
Diamantina, MG, 21 de fevereiro de 2020 

 
Gestão de Pessoas 


