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PROCESSO SELETIVO 

 

A Irmandade Nossa Senhora da Saúde, através do setor de Gestão de Pessoas, realiza Processo Seletivo: 

Cargo:  Fisioterapeuta Respiratório  

Nº de vagas: 03 Vagas + Cadastro de Reserva  

 

Requisitos 

Obrigatórios*: 

 

 

Graduação completa em Fisioterapia Comprovante: Cópia do 

certificado/declaração de conclusão 

do curso. 

Pós – Graduação em Terapia Intensiva 

ou em Fisioterapia Respiratória 

Comprovante: Cópia do 

certificado/declaração de conclusão 

do curso. 

Registro ativo no CREFITO Comprovante: Cópia do registro ativo 

no conselho da classe. 

Experiência mínima: 06 meses em 

Unidade de Terapia Intensiva 

Área: Hospitalar  

Cargo: Fisioterapeuta Respiratório 

Hospitalar em Terapia Intensiva  

Pontuação: 1,0 ponto para cada 6m 

de experiência devidamente 

comprovada. 

Máximo: 10 pontos 

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. 

Disponibilidade para plantões 

noturnos e diurnos 

Especificar na ficha de inscrição 

*Os requisitos obrigatórios deverão ser devidamente comprovados no ato da inscrição. A ausência dos documentos 

comprobatórios no ato da inscrição acarretará a desabilitação do candidato. 

 

 

Qualificação 

Desejável: 

Residência em Fisioterapia 

Respiratória  

Pontução: 

3,0 pontos, se concluída; 

2,0 pontos, se em andamento.  

Máximo: 3,0 pontos 

Comprovante: Cópia do 

certificado/declaração de andamento 

ou conclusão do curso. 

Curso Concluído em: 

Aprimoramento prático em 

Fisioterapia Respiratória/ 

Hospitalar/Terapia Intensiva. 

Carga Horária mínima 120 horas 

Comprovante: Cópia do 

certificado/declaração de conclusão do 

curso, com indicação da carga horária.  
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Pontuação: 2 pontos 
Será pontuado  apenas 01 curso de aprimoramento 

devidamente comprovado. 

 Curso de Especialização  Latu 

Sansu  completo: em Fisioterapia 

Respiratória ou em Terapia Intensiva  

Carga Horária mínima: 360h 

Pontuação:  

Especialização em Terapia Intensiva 

(5 pontos) 

Especialização em Fisoterapia 

Respiratória (3 pontos) 
Será pontuado apenas 01 curso de especialização  

devidamente comprovado. Caso o candidato 

apresente comprovação de conclusão dos dois 

cursos, será considerado o curso com a maior 

pontuação. 

Comprovante: Cópia do 

certificado/declaração de conclusão do 

curso, com indicação da carga horária. 

 

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

desejáveis para exercício do cargo. Serão pontuadas somente as qualificações compatíveis com a área de atuação, devidamente 

comprovados. 

Regime de 

contratação: 

Celetista - Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e sujeita, ainda, às normas 

internas da Instituição. 

Jornada de Trabalho: 30 horas semanais - Plantões diurnos – 07:00 às 19:00 (12 horas) e/ou 

Plantões noturnos – 19:00 às 01:00 (6 horas)  

Salário: R$ 2.839,67 + insalubridade 

Benefícios: Não se aplica.      

 

 

 

 

 

Etapas: 

Inscrição: Presencial, com a entrega, na data e local estabelecidos nesta 

divulgação, de todos os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios 

e, se houver, da qualificação desejável.  

A inscrição poderá ser realizada por terceiros, mediante procuração por 

instrumento particular. 

Análise de currículo e documentação comprobatória: Serão classificados 

todos os candidatos que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente 

comprovados conforme a divulgação da vaga. Serão automaticamente 

desclassificados os candidatos que não apresentarem os documentos 

comprobatórios referentes aos requisitos obrigatórios, conforme a divulgação 

da vaga. A qualificação desejável não é eliminatória, porém somente será 

pontuada com a apresentação dos documentos comprobatórios. Na análise de 

currículo, serão distribuídos 10,0 (dez) pontos somente para as qualificações 

compatíveis com a área de atuação, devidamente comprovados.  
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Entrevista individual:  

Todos os candidatos classificados na análise de currículo serão submetidos à 

entrevista individual. Diante de todas as ações para o enfretamento do COVID-

19, advindas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, a administração da 

Irmandade Nossa Senhora da Saúde decide que a entrevista será realizada 

individualmente, com a adoção de todas as medidas de prevenção necessárias. 

Os candidatos classificados deverão ficar atentos ao dia e horário em que 

deverão comparecer para realização desta etapa.  O cronograma de datas e 

horários serão divulgados nos meios de comunicação oficiais da Instituição.  

Pontuação Máxima: 10,0.  

Critérios de 

desempate: 

Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

a) Pós Graduação em Fisioterapia Intensiva; 

b) Maior tempo de experiência comprovada como Fisioterapeuta Respiratório 

em UTIs; 

c) Maior idade. 

Classificação Final: 
Os três primeiros  candidatos classificados neste processo seletivo serão 

contratados e os demais classificados irão compor um banco de cadastro de 

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.  
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INSCRIÇÃO 

Data: 20 a 26/08/21  de 14h às 17h (exceto final de semana) 

Local: Recepção CER Diamantina. Rua Coronel Manoel Cesar, 180. Presidente 

Documentos Necessários: 

 Cópia do 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 houver); 

*A inscrição será efetivada, mediante confirmação de inscrição, após entrega de todos documentos exigidos e previstos nesta divulgação. O 
candidato que não entregar os comprovantes obrigatórios exigidos no ato da inscrição será automaticamente desclassificado. É dever do candidato 
fazer essa conferência antes de entregar o envelope; 
** A inscrição implicará no pleno conhecimento e aceitação, pelo candidato, das normas e condições estabelecidas, das quais não poderá alegar 

desconhecimento, sendo, igualmente, de sua responsabilidade o acompanhamento das informações divulgadas na Instituição. 

*** A INSS é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e não integra a Adminsitação Pública, não se confundindo o presente processo 

com concurso público, nem a este se equiparando para quaisquer fins ou efeitos. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

20 a 26/08/21   14h às 17h  Inscrição: Presencial. Recepção do CER. 

O candidato que não anexar os comprovantes dos requisitos obrigatórios será 

automaticamente desclassificado. 

27/08/21 Até às 18h Divulgação dos classificados na análise do currículo: Serão classificados para 

a próxima etapa (entrevista) todos os candidatos que apresentarem os 

requisitos obrigatórios devidamente comprovados conforme a divulgação da 

vaga. 

30/08/21 08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito por 

escrito na recepção do CER Diamantina ou através do e-mail 

rh@cerdiamantina.com.br e deverá conter, data, nome do candidato, e-mail e 

o pedido de esclarecimento   

31/08 e 01/09/21 08h às 17h Análise do pedido de esclarecimento (se houver) e retorno: Por e-mail. 

02 e 03/09/21 Conforme 
cronograma a 
ser divulgado 

Entrevista: Presencial  

 

 

03/09/21 Até às 18h Divulgação Final da Classificação: Os candidatos serão classificados de acordo 

com o somatório das notas de todas as etapas (currículo, entrevista). 

06/09/21 08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito por 

escrito na recepção do CER Diamantina ou através do e-mail 

rh@cerdiamantina.com.br e deverá conter, data, nome do candidato, e-mail e 

o pedido de esclarecimento   

07 e 08/09/21 08h às 17h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver): Por e-mail. 

As datas e horários deste cronograma estão sujeitos à alteração, conforme necessidade da Instituição. As alterações serão 
divulgadas pelos mesmos meios de comunicação da presente divulgação de vaga. 
Não serão recebidas inscrições, documentos, pedidos e prestadas informações que não observarem os dias e horários previstos 
neste cronograma. 
Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não comparecerem no dia e horário marcado. 

mailto:rh@cerdiamantina.com.br
mailto:rh@cerdiamantina.com.br
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        Diamantina, MG, 19 de agosto de 2021  
                                                                                       
 

                                                                                            Gestão de Pessoas  
 
 
 

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

Este processo seletivo em validade de 04 (quatro) meses, podendo este prazo ser prorrogado por igual 

período, a critério da Instituição, contado a partir da data da divulgação do resultado final. 

 

DIVULGAÇÕES 

 

A divulgação das etapas será publicada nos sites http://www.hnss.org.br e www.cerdiamantina.com.br   

e  nos demais meios de comunicações institucionais disponíveis. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das datas de entrevista e/ou outras etapas 

deste processo. 

 

http://www.hnss.org.br/
http://www.cerdiamantina.com.br/

