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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO     
ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, FARMACÊUTICO,     
AUXILIAR DE FARMÁCIA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO EM       
RADIOLOGIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA,    
MAQUEIRO, COPEIRO. 
 
Objeto: processo seletivo simplificado para o provimento de vagas nos níveis           
fundamental, médio, técnico e superior da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)           
no Município de São Bendito CE 
 
1- O INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA torna público o           
seguinte Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Enfermeiros,          
Técnicos de Enfermagem, Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, Assistente Social,         
Técnico em Radiologia, Assistente Administrativo, Recepcionista, Maqueiro, Copeiro,        
visando atender a necessidade da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas – do               
Município de São Benedito – CE.  
 
2. DOS EMPREGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO, PRÉ-REQUISITOS E       
CARGA HORÁRIA. 
2.1. Os empregos a serem providos por meio da seleção de que trata este Edital são os                 
constantes do quadro abaixo: 
 

EMPREGO TOTA
L DE  
VAGA
S 

SALARIO 
MENSAL 
BASE  

PRÉ-REQUISIT
OS 

TIPO DE 
AVALIAÇÃ
O 

CARGA 
HORÁRIA 

Enfermeiro 06 1.900,00 Certificado de  
conclusão da  
Graduação em  
Enfermagem 
Registro de  
Enfermeiro no  
COREN-CE 

Prova escrita  
 

12X36 

Técnico de 
Enfermagem 

06 1.122,70 Certificado de  
conclusão do  
curso Técnico de   
Enfermagem. 
Registro de  
Técnico de  

Prova escrita 12X36 
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Enfermagem no  
COREN-CE 

Farmacêutico 01 3.879,22 Certificado do  
conclusão da  
Graduação em  
Farmácia.  
Registro de  
Farmacêutico no  
CRF -CE 

Prova escrita Diarista 

Assistente 
Social  

01 2.316,51 Certificado do  
conclusão da  
Graduação em  
Serviço Social 

Prova escrita 30h/ sem 

Auxiliar de  
farmácia  

04 1.042,36 Certificado de  
conclusão do  
curso Técnico em   
Farmácia 
 

Prova escrita  12X36 

Técnico em  
Radiologia 

07 1.782,00 Certificado de  
conclusão do  
curso Técnico em   
Radiologia 
 

Prova escrita 24 h/sem 

Assistente 
Administrativo 

01 1.150,00 Segundo grau  
completo 

Prova escrita Diarista 

Recepcionista  04 1.042,36 Segundo grau  
completo  

Prova escrita 12X36 

Maqueiro 04 1.009,40 Primeiro grau  
completo 

Prova escrita 12X36 

Copeiro 04 1.009,40 Primeiro grau  
completo 

Prova escrita 12X36 

 
 
2.2- A admissão dos candidatos aprovados e classificados será feita pelo regime da Consolidação das               
Leis do Trabalho – CLT, obedecendo ao número de vagas descritas no Termo de Referência do Edital de                  
Chamamento Público SMS n°001/2019. 
 

2.3. O processo de seleção constará de: 
2.3.1. Prova Escrita  
2.3.2. Análise de Curriculum 
2.3.3.  Entrevista individual  
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2.4. Os candidatos aprovados nas vagas remanescentes serão inscritos em cadastro de            
reserva, podendo ser convocados conforme a necessidade da empresa. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
3.1. Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
3.2.Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis,           
políticos e eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível               
com o desempenho das funções. 
3.3.Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível              
com o exercício das funções que competem ao emprego. 
3.4. Não ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores. 
3.5.Possuir o requisito acadêmico/escolar exigido para o emprego a que concorre,           
conforme descrito no item 2.1 deste Edital. 
3.6. Não ser aposentado por invalidez, nos termos no art. 40, inciso II da Constituição               
Federal. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 04/10/2019 até             
10/10/2019 e poderão ser feitas de duas formas, presencial e via eletrônica: 
4.1.1 Presencial: no endereço Rua Paulo Marques, 378, Centro, São Benedito – CE no              
período de 07/10/2019 (segunda feira) até 10/10/2019 (quinta feira) – das 08:00h as             
12:00h e das 13:00h as 17:00h. 
4.1.2 Via eletrônica: no site www.humanizaep.com.br, estando disponível a partir do dia            
04/10 /19 até as 18h do dia 10/10/19 
4.2. O ato de inscrição implicará, por parte do candidato, no conhecimento e no              
compromisso de aceitação das normas, condições e exigências do presente Edital. 
4.3. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos             
aqui exigidos para a seleção, será solicitada por ocasião da contratação. 
4.4. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do             
candidato. Aquele que fornecer dados ou prestar informações inverídicas, mesmo que o            
fato seja constatado posteriormente, será excluído do processo seletivo. 
4.5. Não serão admitidas inscrições fora do prazo determinado. 
4.6. Os candidatos não poderão inscrever-se em mais de um cargo. 
4.7. No ato da inscrição deverá ser anexado a Ficha de Inscrição e cópia do curriculum                
vitae.  
 
5. DAS PROVAS  
5.1. As provas escritas serão realizadas no dia 12/10/2019, com início às 8:30 horas              
término às 12:00 horas. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a             
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando um dos seguintes            

Página 3 de 5  
 

http://www.humanizaep.com.br/


 
Rua Dr. Oscar Góes Conrado nº 586, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina– SP, 

contato@humanizaep.com.br 
 

documentos originais: Registro Geral ou Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de            
Identificação e caneta esferográfica azul.  
A não apresentação destes documentos implicará no impedimento do candidato à           
realização da prova, bem como seu acesso ao local da mesma. 
5.2. As provas serão realizadas no local: EMEB – Rua Ministro Antônio Coelho ,1076,              
Centro – município de São Benedito – CE, CEP 62370-000 
5.3. O comparecimento do candidato às provas é obrigatório, implicando o não            
comparecimento na desclassificação automática do candidato. 
5.4. Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala,              
sendo liberados somente quando todos tiverem concluído e as provas tenham sido            
lacradas. 
5.5. Não haverá segunda chamada ou aplicação de prova fora do dia e local diferente do                
previsto. A ausência ou o atraso do candidato implicará na sua eliminação, seja qual for               
o motivo alegado. 
5.6. Não será permitido o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos durante o período               
das provas.  
5.7 O resultado dos aprovados estarão disponíveis no site www.humanizaep.com.br a           
partir do dia 14/10/2019  
 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Em caso de empate, terá preferência o candidato que, sucessivamente: 
a) Tiver maior tempo de experiência na função; 
b) Tiver maior tempo de formado. 
 
7. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO POR        
TEMPO DETERMINADO 
 
7.1. A convocação para admissão do candidato obedecerá à ordem rigorosa de            
classificação final. 
7.2. A convocação para admissão será feita para preenchimento das vagas estabelecidas            
neste Edital. 
7.3. Por ocasião da convocação para admissão, para contratação o candidato deverá ter             
18 anos completos e deverão ser apresentados os seguintes documentos com cópia            
autenticada  
• RG; 
• CPF; 
• Título de eleitor; 
• Carteira de trabalho 
 • Comprovante de votação na última eleição; 
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• Carteira reservista, se do sexo masculino; 
• Cópia do comprovante de residência; 
• 02 fotos 3x4; 
• Diploma ou certificado do curso referente ao cargo inscrito; 
• Carteira do conselho de classe referente ao cargo pretendido; 
• Nada consta atualizado do conselho de classe; 
• PIS/PASEP 
 
7.4 Candidato deverá ter disposição imediata para contratação após o processo seletivo.  
 
 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
O presente processo seletivo será regido pelas disposições acima, e todos os casos,             
problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no             
presente Edital serão resolvidos pela Diretoria Administrativa do Instituto de Estudos e            
Pesquisas Humaniza. 
 
 
Maiores informações poderão ser retiradas pelo telefone (088) 99420-9969 de segunda a            
quinta feira das 08:00 as 17:00 h 
 
 
São Benedito - CE,  04 de outubro de 2019  
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