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PROCESSO SELETIVO 

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

Cargo: Estágio Não Obrigatório em Pediatria 

Nº de vagas: 4 vagas 

Requisitos 

Mínimos 

Requeridos 

(Obrigatórios) 

10 pontos 

Graduação: Curso de Medicina em andamento 

Comprovante: 

Comprovante de matrícula 

no curso de medicina. 

Aprovação nos seguintes módulos: 

 Abordagem do paciente e bases fisiopatológicas e 

terapêuticas dos principais sinais e sintomas  

 Abordagem do paciente e bases fisiopatológicas e 

terapêuticas das grandes síndromes 

 PIESC IV – medicina de família e comunidade, abordagem 

familiar e comunitária 

 Desenvolvimento pessoal IV– relação médico-paciente 

Comprovante: 

Comprovante/declaração 

de aprovação 

  

*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. 

Carga Horária 8 horas semanais, dividas em dois períodos de 4 horas, de segunda a sexta feira, a ser combinado.  

Carga horária total: 180 horas 

 

 

 

 

 

Etapas do 

Processo 

Seletivo 

Inscrição: Presencial, com a entrega, na data e local estabelecidos nesta divulgação, de todos os 

documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios, em envelope lacrado, e preenchimento 

da ficha de inscrição. ANEXO I 

Análise de documentação comprobatória: Serão classificados todos os candidatos que 

apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente comprovados conforme a divulgação da vaga.  

Entrevista individual: 10 pontos. 

Todos os candidatos classificados na análise de requisitos obrigatórios serão submetidos à 

entrevista individual, on line. Os candidatos classificados deverão ficar atentos ao cronograma de 

datas e horários serão divulgados nos meios de comunicação oficiais da Instituição.   

Classificação 

Final: 

Os candidatos classificados neste processo seletivo e que não forem convocados imediatamente, 

irão compor um banco de cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificação final, para ser 

utilizado de acordo com a necessidade da Instituição. 
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INSCRIÇÃO 

Data: 20/04/2022, 22/04/2022 e 25/04/2022 de 14h às 17h  

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

Documentos Necessários: 

 Anexo I preenchido, assinado em todas as páginas. 

 Cópia do currículo atualizado contendo todas informações necessárias para análise; 

 Cópia do RG; 

 Cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios; 

 Cópia do cartão de vacina; 

 

*OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ENVELOPE LACRADO E IDENTIFICADO* 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

20/04/2022 

07:30 às 11:00 

e 

13:00 às 17:00 
Inscrição: Presencial. CER Diamantina. 

22/04/2022 13:00 às 17:00 

25/04/2022 07:30 às 11:00 

26/04/2022 Até às 18h 

Divulgação dos classificados  e do cronograma de entrevistas 

Serão classificados para a próxima etapa (entrevista) todos os 

candidatos que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente 

comprovados. 

27/04/2022 a 

28/04/2022 

Conforme 
cronograma a ser 

divulgado 

Entrevista: On line 

29/04/2022 Até às 18h Divulgação Final da Classificação 

 

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. 

 

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

Este processo seletivo em validade de 06 (seis) meses, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a 

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

 



 

 
 
 
 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
PROCESSO SELETIVO HNSS 2022 

ESTAGIÁRIO 
 

 

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. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - INSS e sua filial manterão os dados pessoais aqui informados armazenados 

em seu banco de dados apenas pelo período de validade deste edital e sua eventual prorrogação, para análise, 

eventuais seleções e contratações e, inclusive, para a formação de banco de cadastro de reserva, na forma deste 

edital. 

Após o período aqui indicado, em caso de não contratação do(a) candidato(a), deverá ocorrer o término do 

tratamento de dados pessoais realizado pela INSS e sua filial,  momento em que serão eliminados na sua totalidade 

de seu banco de dados, ressalvadas as hipóteses em que por obrigações legais e regulatórias, e/ou ainda nas 

hipóteses previstas na LGPD, estes tiverem que mantê-los para a realização de todas as ações relacionadas ao 

tratamento após o seu término.  

No caso de o (a)  candidato(a)   ingressar na fase contratual, os dados pessoais coletados e tratados serão mantidos 

sob o domínio da  INSS e/ou sua filial, conforme o caso, momento em que será solicitado do (a)  candidato(a), 

quando necessário, novo consentimento ou ciência para finalidades específicas decorrentes da fase de contratação.  

O(A) candidato(a), ao realizar sua inscrição, com a entrega dos respetivos documentos, DECLARA, de forma livre, 

informada, inequívoca e expressa, sua plena ciência  e CONSENTIMENTO de que seus dados pessoais sejam tratados 

pela Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - INSS e sua filial, por meio do Hospital Nossa Senhora da Saúde e CER 

Diamantina, para a finalidade única e exclusiva de realizar as ações relacionadas ao recebimento destes dados e sua 

análise para recrutamento e participação em processos de seleção e contratação de estagiário para esta Instituição 

e/ou sua filial e respectivos estabelecimentos, na forma deste edital, declarando, ainda, ter lido, compreendido e 

aceitado todos os termos e condições aqui descritos.  

 

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

 

Nome completo:__________________________________________________________________________ 

 Matrícula: Período: Turma:__________________________ 

 

● Já foi ligante da LAPED?           SIM         NÃO 

● Frequenta o GEPED?                 SIM         NÃO 

● Frequenta alguma liga acadêmica ou grupo de estudos?     SIM   NÃO 

Se sim, qual? ______________________________________________________________ 

● Participa de algum projeto de pesquisa ou extensão?      SIM  NÃO 

Se sim, qual? ______________________________________________________________ 

Possui relação com a área pediátrica?         SIM             NÃO    

Se sim, qual a sua relação? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Já participou ou participa de algum outro estágio extracurricular?         SIM           NÃO 

Se sim, qual? ______________________________________________________________ 

● Participa de outro tipo de atividade extracurricular?             SIM           NÃO 

Se sim, qual? ______________________________________________________________ 
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Assinatura do Candidato 

● Como  você acredita que o presente estágio contribuiria para a sua formação? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

● Como você acredita que contribuiria para o estágio? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

● Assinale abaixo dias e turnos que você tem disponibilidade para o estágio.  
 

 

Dia da Semana 
Turno 

Manhã Tarde 

Segunda-Feira     

Terça-Feira     

Quarta-Feira     

Quinta-Feira     

Sexta-Feira     

 

 Diamantina_____/_____/_____ 

 

 
 
 

 
 
 

 


