
 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 
 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – Pronto Socorro Jardim Rio Branco - Área Continental 
 
A Irmandade da Santa Casa de São Bernardo do Campo, usando de suas atribuições legais, torna público o 
Processo de Seleção de Pessoal e Formação de Cadastro de Reserva, destinado à contratação de profissionais 
para atendimento às necessidades de excepcional interesse público, de acordo com o que segue: 
 
1 – DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1 – O Processo seletivo de inscrição dos profissionais da área da saúde e administrativa, para formação 
de banco de dados das categorias apresentadas no item 2, dar-se-á pelas seguintes etapas: 
 
(a) acessar o link de inscrição; 
(b) anexar currículo; 
(c) anexar documentos comprobatórios de acordo aos requisitos referentes a cada função (Quadro 2). 
 
1.2 – É condição essencial para inscrever-se neste processo, o conhecimento e aceitação das instruções e 
normas contidas neste documento, declarando que conhece e concorda integralmente com os termos 
estabelecidos. 
 
1.3 – A localização do desempenho das funções indicadas no presente edital, será no Município de São 
Vicente/SP. 
 
1.4 - É importante ler todos os requisitos necessários para a função e área escolhida, assim como, ter 
todos os documentos para comprovação dos requisitos, caso haja convocação. 
 
1.5. - Para realizar a inscrição acesse o link e preencha as informações de acordo ao cargo e área 
escolhida, além de anexar os documentos conforme orientação no quadro 2. 
 
6 – Link para inscrição:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CIUF6FonDqF9nKHhFg6LAa4GfNYvwisTZDiU9arrWrZWRw/
viewform 
 
1.7 – As inscrições para o processo seletivo e formação de cadastro reserva serão dos dias 12/01/2023 a 
17/01/2023. 
 
 
2 – DAS FUNÇÕES  
 
2.1 – Caso haja necessidade, os profissionais atuarão nas especialidades descritas nos quadros abaixo, de 
acordo com a carga horária semanal e requisitos apresentados (quadro 01): 
 
 

Equipe Técnica (Assistente Social e Fisioterapeuta) 

Cargo/Especialidade DIA NOITE 

Assistente Social (30 horas semanais) 1 0 

Fisioterapeuta (30 horas semanais) 1 0 

Cirurgião Dentista (40 horas semanais) 1 0 

     

Equipe mínima (12X36) 

Cargo/Especialidade 
DIA NOITE 

Par Ímpar Par Ímpar 

Enfermeiro (Está previsto classificação de risco) 5 5 4 4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CIUF6FonDqF9nKHhFg6LAa4GfNYvwisTZDiU9arrWrZWRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CIUF6FonDqF9nKHhFg6LAa4GfNYvwisTZDiU9arrWrZWRw/viewform
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Téc. Enfermagem 14 14 13 13 

Auxiliar Saúde Bucal 1 2 1 1 

Auxiliar Administrativo / Recepcionista 4 4 3 3 

Farmacêutico 1 1 1 1 

Auxiliar de Farmácia 2 2 1 1 

Auxiliar de Atendimento (Posso Ajudar) 1 1 1 1 

Supervisor de Enfermagem 1 1 1 1 

Copeiro 1 1 1 1 

Controlador de Acesso 3 3 2 2 

Técnico de Gesso 1 2 1 1 

     

Equipe administrativa 

Cargo/Especialidade DIA 

Coordenador Enfermagem (RT) (40h semanais) 1 

Coordenador Farmácia (RT) (40h semanais) 1 

Coordenador Administrativo (40h semanais) 1 

Coordenador Hotelaria e Limpeza (40h semanais) 1 

     

Equipe (Apoio ao Contrato Gestão) 

Cargo/Especialidade DIA 

Motorista 1 

Auxiliar Faturamento 2 

Técnico de Recursos Humanos 2 

Almoxarife 2 

Técnico de Compras 1 

Ouvidor 1 

Auxiliar Financeiro 1 

Gerente de Unidade 1 

Secretaria Clinica 1 

 
 
Segue abaixo os documentos que deverão ser anexados no link de inscrição, além do currículo, como 
comprobatórios de acordo aos requisitos da função pretendida (quadro 02): 
 

Cargo Documento a ser anexado no ato da inscrição 

Almoxarife Comprovante de Escolaridade Ensino Médio   

Assistente Social Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Auxiliar Administrativo / Recepcionista Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Auxiliar de Atendimento (Posso Ajudar) Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Auxiliar de Farmácia Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Auxiliar Faturamento Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Auxiliar Financeiro Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Auxiliar Saúde Bucal 
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, Comprovante 
de Escolaridade Curso Técnico, Registro de Conselho de 
Classe válido e ativo 

Cirurgião Dentista (RT) Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Administrativo  Comprovante de Escolaridade Ensino Superior 
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Coordenador Enfermagem (RT) Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Farmácia (RT)  Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Hotelaria e Limpeza  Comprovante de Escolaridade Ensino Superior 

Copeiro Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Controlador de Acesso 
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, curso de 
vigilante patrimonial  

Enfermeiro Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Farmacêutico Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Fisioterapeuta Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Gerente de Unidade Comprovante de Escolaridade Ensino Superior 

Motorista Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, carteira de 
habilitação "B"  

Oficial de Manutenção Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, Curso NR10 
válido 

Ouvidor Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Supervisor de Enfermagem Comprovante de Escolaridade Ensino Superior, Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Técnico de Enfermagem 
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, Comprovante 
de Escolaridade Curso Técnico, Registro de Conselho de 
Classe válido e ativo 

Técnico de Compras Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

Técnico de Gesso 
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio, Comprovante 
de Escolaridade Curso Técnico, Registro de Conselho de 
Classe válido e ativo 

Técnico de Recursos Humanos Comprovante de Escolaridade Ensino Médio  

 
Segue abaixo os requisitos mínimos que os candidatos deverão possuir de acordo aos requisitos da função 
pretendida (quadro 03): 
 
 

Cargo Demais requisitos 

Almoxarife 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), cursando nível superior em logística será um diferencial; 

Assistente Social 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), ter noções de Políticas Públicas em Saúde - SUS, 
experiência em Pronto Socorro será um diferencial. Registro de 
Conselho de Classe válido e ativo 

Auxiliar Administrativo / Recepcionista 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em recepção de Pronto Socorro será um 
diferencial. 
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Auxiliar de Atendimento (Posso Ajudar) 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Auxiliar de Farmácia 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Auxiliar Faturamento 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Auxiliar Financeiro 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento de informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Auxiliar Saúde Bucal 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Cirurgião Dentista (RT) 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Administrativo  

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Coordenador Enfermagem (RT) 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Farmácia (RT)  

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Coordenador Hotelaria e Limpeza  

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional por no mínimo de 06 meses no cargo 
inscrito, conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point 
e Internet). 

Copeiro 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 
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Controlador de Acesso 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), ter atuado em Pronto Socorro será um diferencial. 

Enfermeiro 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Farmacêutico 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Fisioterapeuta 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Gerente de Unidade 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Motorista 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Oficial de Manutenção 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Ouvidor 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

Supervisor de Enfermagem 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional por no mínimo de 06 meses no cargo 
inscrito, conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point 
e Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Técnico de Enfermagem 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
Conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Técnico de Compras 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 
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Técnico de Gesso 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet), experiência em Pronto Socorro será um diferencial. 
Registro de Conselho de Classe válido e ativo 

Técnico de Recursos Humanos 

18 anos de idade completos no ato da inscrição, desejável 
experiência profissional no mínimo de 06 meses no cargo inscrito, 
conhecimento em informática (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 

 
 
4- DOS REQUISITOS PARA CLASSIFICAÇÃO  
 
4.1 – O candidato estará apto a participar da seleção, caso atenda todos os requisitos da função escolhida 
e tenha anexado os documentos comprobatórios conforme Quadro 02. 
 
4.2 – Os candidatos que realizarem a inscrição de forma correta, participarão do processo seletivo que será 
feito em formato simplificado, podendo estar aptos ou não para seguir no processo, seguindo para 
convocação ou para compor o cadastro reserva mediante: 
 
a) avaliação teórica (meio eletrônico); 
Obs.: As informações sobre como se dará a avaliação teórica por meio eletrêonico serão divulgadas via e-
mail, após a confirmação das inscrições; 
 
b) análise curricular, onde serão avaliadas experiências profissionais, disponibilidade de horário para 
cumprimento de carga horária conforme este instrumento e qualificação profissional conforme requisitos;  
 
c) análise de documentos comprobatórios, levando em consideração requisitos do edital, de acordo com a 
categoria profissional, bem como, comprovação do tempo de experiência requerido; 
 
d) entrevista com o RH, que avaliará aspectos relevantes, de acordo com cada área de atuação, tais como: 
comunicação, identificação com as atividades, conhecimentos, habilidades, atitudes e experiências 
anteriores. 
 
5- DOS REQUISITOS PARA A CONVOCAÇÃO  
 
5.1 – A ordem de convocação dos classificados se dará a partir dos seguintes critérios:  
 
a) resultado obtido na avaliação teórica (meio eletrônico); 
b) qualificação profissional, bem como, comprovação correta dos documentos solicitados; 
c) tempo de experiência nas áreas de atuação. 
 
5.3 – Os candidatos serão convocados por ordem de classificação na prova teórica, qualificação profissional 
e tempo de experiência na área de atuação, até que se esgotem as vagas mencionadas no quadro 01.  
 
Caso ocorra empate, os critérios que serão levados em consideração são: 
 
a) tempo de experiência; 
b) entrevista do RH.  
 
5.4 – Ao atingirmos o quantitativo total de colaboradores contratados, as inscrições restantes servirão para 
cadastro reserva. O cadastro de reserva será utilizado de forma benéfica para a Contratante, não tendo o 
mesmo obrigatoriedade alguma de ser utilizado para contratações posteriores a este processo seletivo. 
 
5.5 – O candidato será convocado através de listagem divulgada no site da SBC com data, horário e local 
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referente a contratação. 
 
 
6 – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
6.1 – O candidato selecionado deverá receberá um link atráves do site ou através do telefone celular e 
deverá apresentar todos os documentos que comprovem os requisitos necessários para o desempenho da 
função, para a qual foi convocado. 
 
6.2 – O não envio da documentação, a não comprovação ou a comprovação parcial acarretará a imediata 
desclassificação do candidato deste processo seletivo. 
 
7 – DOS CARGOS, SALÁRIOS E QUANTIDADE DE VAGAS 
 
7.1 – No que tange ao quadro abaixo, as vagas e suas quantidades serão preenchidas de acordo com a 
demanda crescente de atendimentos e serviços a serem prestados: 
 

CATEGORIA/ FUNÇÃO 

SALÁRIO 
BRUTO 

MENSAL – 
Valores em 

R$ 

CONTRATAÇÃO 
TOTAL 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

Almoxarife 2.178,00 2 CLT 

Assistente Financeiro 3.100,00 1 CLT 

Assistente Social 3.300,00 1 CLT 

Auxiliar Administrativo 1.707,00 2 CLT 

Auxiliar Atendimento (d) 1.460,00 2 CLT 

Auxiliar Atendimento (n) 1.460,00 2 CLT 

Auxiliar Faturamento 1.707,00 2 CLT 

Auxiliar Saúde Bucal (d) 1.707,00 3 CLT 

Auxiliar Saúde Bucal (n) 1.707,00 2 CLT 

Cirurgião Dentista RT 7.000,00 1 CLT 

Controlador de Acesso 1.915,84 6 CLT 

Controlador de Acesso 1.915,84 4 CLT 

Coordenador Administrativo 4.900,00 1 CLT 

Coordenador de farmácia RT 4.500,00 1 CLT 

Coordenador Enfermagem RT 6.000,00 1 CLT 

Coordenador de Hotelaria /Limpeza 5.700,00 1 CLT 

Copeiro (d) 1.441,00 2 CLT 

Copeiro (n) 1.441,00 2 CLT 

Enfermeiro (d) 3.342,00 9 CLT 

Enfermeiro (n) 3.342,00 9 CLT 

Farmacêutico (d) 3.500,00 2 CLT 

Farmacêutico (n) 3.500,00 2 CLT 

Fisioterapeuta (d) 3.218,90 1 CLT 

Gerente de Unidade 13.000,00 1 CLT 

Motorista 1.707,00 1 CLT 

Ouvidor  2.178,00 1 CLT 

Recepcionista (d) 1.615,00 8 CLT 
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Recepcionista (n) 1.615,00 6 CLT 

Secretária Clínica 3.000,00 1 CLT 

Supervisor de Enfermagem (d) 4.500,00 1 CLT 

Supervisor de Enfermagem (n) 4.500,00 2 CLT 

Técnico Compras 4.100,00 1 CLT 

Técnico de Rec Humanos 2.178,00 2 CLT 

Técnico Enfermagem (d) 2.490,00 30 CLT 

Técnico Enfermagem (n) 2.490,00 24 CLT 

Técnico Farmácia (d) 1.960,20 4 CLT 

Técnico Farmácia (n) 1.960,20 2 CLT 

Técnico Gesso (d) 2.140,00 3 CLT 

Técnico Gesso (n) 2.140,00 2 CLT 

 
 
 
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 - No que tange a inscrição, constitui somente e tão-somente, como uma expectativa de direito do 
candidato selecionado, portanto, não obrigando a SBC à sua convocação. 
 
8.2 - A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste documento, bem como, das normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
8.3. Durante o processo, serão priorizados os profissionais com experiência na área da saúde pública e do 
município de São Vicente/SP. 
 
8.4 - A inexatidão, a falsificação de qualquer documento apresentado e/ou irregularidades no currículo, 
verificada a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição 
com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível e 
criminal. 
 
 
9 – Cronograma do Processo Seletivo 
 

Etapas Período 

Publicação do Edital do Processo Seletivo no 
site e jornal da região 

12/01/2023 

Período das Inscrições 12/01/2023 à 17/01/2023 

Avaliação teórica (meio eletrônico) 18/01/2023 

Análise curricular 19/01/2023 

Análise documental 19/01/2023 

Entrega de Documentos (meio eletrônico) 20/01/2023 

Exame médico admissional 20/01/2023 
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Admissão 22/01/2023 

 
 
 
 
 
São Bernardo do Campo, 12 de Janeiro de 2022 
 
 
____________________________________________ 
Irmandade da Santa Casa de São Bernardo do Campo 


