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www.gerir.org.br

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017

HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH
NOLETO
O Instituto GERIR torna público que estarão abertas, no período de 13/11/2017 à 15/11/2017 as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 – Hospital Macrorregional Dra. Ruth
Noleto, em Imperatriz/MA, para a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E
SUPERIOR, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado se darão a partir das 00:00 hrs de 13/11/2017
até
às
23:59
do
dia
15/11/2017,
exclusivamente
através
do
site:
http://sistemas.saude.ma.gov.br/gerir/hmi com preenchimento e impressão da ficha de inscrição,
a qual terá campo para a indicação dos documentos, cursos, títulos e experiência dos candidatos.
1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá se inscrever para apenas um cargo.
1.3 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
cabendo ao Instituto GERIR o direito de excluir do processo seletivo aquele que preenchê-la com
dados incorretos, bem como, aquele que prestar informações inverídicas ainda que o fato seja
constatado posteriormente, sendo que tais fatos determinarão a anulação da inscrição e dos demais
atos dela decorrentes.
1.4 O Instituto GERIR não se responsabilizará por inscrições não recebidas por problemas de ordem
técnica dos computadores e outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos
dados.
1.5 Requisitos básicos para a inscrição:
a) Possuir idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente;
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) Haver concluído o Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior de acordo com as exigências
da vaga ase candidatar.
e) Estar regularmente inscrito nos conselhos regionais respectivos da sua classe com anuidade em
dia, se houver.
1.6 Os candidatos aprovados deverão entregar integralmente todas as documentações exigidas
neste edital, conforme Anexo I;
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2. DA SELEÇÃO
2.1 No dia 20/11/2017 será publicado, o resultado final dos classificados, e o local de apresentação
dos documentos nos sites da Secretaria de Saúde do Maranhão e Instituto Gerir que podem ser
acessados pelos respectivos links descritos neste item: http://www.saude.ma.gov.br e
http://gerir.org.br/chamamentos/
2.2 Serão classificados três candidatos por vaga;
2.3 O segundo e o terceiro colocado por vaga, serão classificados para o cadastro de reserva e,
somente caso haja necessidade, os mesmos serão convocados para entrevista posteriormente.
3. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
3.1 Os critérios de seleção para as contratações serão os seguintes:
a) Experiência Profissional;
b) Títulos Acadêmicos
3.2 A classificação será feita em ordem decrescente da nota final obtida individualmente,
considerando todos os candidatos classificados.
3.3 Os candidatos serão avaliados de acordo com o quadro de pontuação abaixo.
Pontuação por ano de
experiência

Quantidade Máxima
de Comprovações
em anos.

Pontuação
Máxima

14

5

70

Pontuação por
título

Quantidade Máxima
de Comprovações
de cursos

Pontuação
Máxima

Doutorados

15

1

15

Mestrados

10

1

10

Especializações

5

1

5

-

-

30

Critério I
Tempo de exercício na atividade
profissional, função/cargo a que
concorre, sem sobreposição de
tempo.
Critério II

TOTAL MÁXIMO

3.4 Os critérios de desempate para as contratações serão os seguintes:
a) Candidato com Maior idade;
b) Candidato com Maior pontuação na experiência;
c) Candidato com Maior pontuação nas titulações;
d) Candidato com Menor Número de Inscrição (Inscrição Antecipada);
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4. DO QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEIS

Número de
vagas

Salário Base
do Cargo

Carga
Horária
Semanal

Recepcionista

6

R$ 1.002,59

44h

Secretária

1

R$ 1002.59

40h

Categoria Profissional

Pré-requisitos

I – NÍVEL MÉDIO
Ensino Médio Completo com Experiência
neste cargo comprovada com registro em
carteira de Trabalho. (No mínimo 1 ano)
Ensino Médio Completo com Experiência
neste cargo comprovada com registro em
carteira de Trabalho. (No mínimo 1 ano)

III – NÍVEL TÉCNICO
Técnico de Enfermagem
Com experiência em
Hemodiálise

5

R$ 1.124,00

36h

Curso Técnico em Enfermagem Concluído
Com curso e/ou Experiência comprovada em
Hemodiálise.
Mediante declaração da empresa onde
trabalha ou trabalhou.

Técnico em Informática

2

R$ 1.002,59

36h

Curso de Técnico em Informática

8

R$ 2.059,69

30h

Graduação em Fisioterapia

IV – NÍVEL SUPERIOR
Fisioterapeuta
Enfermeiro especialista
em Vigilância
Epidemiológica

1

R$ 3.560,96

40h

Enfermeiro especialista
em Controle de Infecção
Hospitalar

1

R$ 3.560,96

40h

Bioquímico / Biomédico

1

R$ 2.097,61

36h

Graduação em Enfermagem com Título de
Especialista em Vigilância Epidemiológica e/ou
experiência mínima de 2 (dois) anos na área a
qual concorre.
Graduação em Enfermagem com Título de
Especialista em Controle de Infecção
Hospitalar e/ou experiência mínima de 2 (dois)
anos na área a qual concorre.
Ensino Superior Completo na área que
concorre.

5. DA CONTRATAÇÃO
5.1

A contratação do candidato se dará nas seguintes condições:
a) Apresentação integral de todas as documentações exigidas no Anexo I deste Edital;
b) Ser considerado apto na inspeção de saúde;
c) Contratação imediata.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas
posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
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6.2 A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação
tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas.

7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação do resultado final.

Imperatriz, 11 de novembro de 2017.

Eduardo Reche de Souza
Presidente
Instituto GERIR
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ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMISSIONAIS:
(Todos os documentos originais devem ser apresentados juntamente com as cópias na ordem
em que estão relacionadas abaixo, para conferência e validação.)
 Currículo Atualizado;
 (2) - Fotos 3x4 Recentes;
 Cópia da Carteira de Trabalho (PÁGINA DA FOTO E O VERSO DELA);
 Espelho do PIS fornecido pelo banco Caixa ou cópia do nº na CTPS, desde que o número
do PIS não esteja escrito a mão;
 Cópia Cédula de Identidade;
 Cópia C.P.F;
 Cópia Título Eleitoral;
 Cópia Alistamento Militar/Reservista;
 Cópia Certidão de Nascimento/Casamento;
 Cópia Comprovante de endereço atualizado e com CEP;
 Cópia de Cartão da Conta Bancária (ou cópia do contrato);
 Cópia do Comprovante de escolaridade; (conforme escolaridade exigida para o cargo)
 Certificado de Conclusão de Curso para a área técnica e nível superior;
 Cópia da Carteira do Registro Profissional dos respectivos conselhos – COREN, CREFITO,
entre outros;
 Certidão de nada consta (Certidão Negativa) do respectivo conselho;
 Comprovante de experiência conforme o exigido para o cargo.
 Atestado de Antecedentes Criminais, via original (Viva Cidadão);
 Cópia Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos;
 Cópia Carteira de Vacinação dos filhos (menores de 7 anos) ou declaração de frequência
escolar (a partir de 7 anos).







DOCUMENTOS PARA CADASTROS INTERNOS
Cópia Cédula de Identidade;
Cópia C.P.F;
Certificado de Conclusão de Curso para a área técnica e nível superior;
Cópia da Carteira do Registro Profissional dos respectivos conselhos – COREN, CREFITO,
entre outros;
Certidão de nada consta (Certidão Negativa) do respectivo conselho;
Cópia Comprovante de endereço atualizado e com CEP;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO SESMT
 Cópia do Cartão do SUS;
 Cópia da Carteira de Vacinação;

5

