
REAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA EDWIGES

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 03.17 

A Real Sociedade Beneficente Santa Edwiges/Hospital  Madre de Dio torna público que
serão recebidas as inscrições para o Processo Seletivo nº 03.17 sob contratação em regime CLT
(Consolidação das Leis de Trabalho), com contrato por Tempo Indeterminado, o processo é para
construção de reserva técnica para o cargo de TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM. 

É de  obrigatoriedade que  todos  os  candidatos  sigam as Orientações Gerais  sobre  os
processos seletivos que está disponível no site http://www.madrededio.com.br/trabalhe-conosco
na categoria Documentos Gerais, pois no documento estão as informações de como participar e
etapas do processo de seleção. 

1. CARGO

1.1 Técnico (a) em Enfermagem

1.1.1 REMUNERAÇÃO

Cadastro de Reserva técnica, 

A Remuneração será: 

• Salário Base – R$ 1.465,00 

• Vale-alimentação – R$ 400,00 

• Insalubridade de acordo com setor de lotação. 

1.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO

Atender o perfil do cargo, conforme os requisitos mínimos abaixo descritos: 

• Inscrição no órgão de classe da categoria profissional (COREN), ativo e sem restrições; 

• Conhecimentos em informática; 

• Habilidades e atitudes: comunicação verbal, oral e escrita, articulação, planejamento, trabalho
em equipes,  análise,  síntese,  raciocínio lógico,  disciplina,  comprometimento,  liderança,  manter
postura profissional e ética; 

2. CRONOGRAMA

2.1 Período de inscrições: As Inscrições deverão ser realizadas mediante formulários disponível
no site e entregues na recepção de Internamento do HMD, do dia 01/09/2017 até as 18hs do dia
06/09/2017 (Conforme horário de Brasília/DF)

2.2 Cronograma das etapas do processo seletivo:



1ª Etapa - Recebimento das Inscrições:

A partir de 01/09/2017

 

2ª Etapa - Prova de conhecimentos específicos:

A Prova será realizada no dia 08/09/2017, ás 09:00 h, no Auditório do HMD.

Os candidatos deverão estar munidos de documento pessoal e caneta esferográfica azul.

3ª Etapa – anúncio dos classificados e convocação para entrevista – OS CANDIDATOS SERÃO
ORIENTADOS SOBRE ESTES ITENS ANTES DO INÍCIO DA PROVA ESCRITA.

São Miguel do Iguaçu, 31 de Agosto de 2017

AGRADECEMOS SEU INTERESSE EM FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE! 

Atenciosamente, 

Recursos Humanos – HOSPITAL MADRE DE DIO 


