EDITAL DE SELEÇÃO

PROGRAMA ENFERMEIRO TRAINEE DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
DEFICIENTE.

A Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD torna público que no período de 16 a 20 de Abril
de 2018 estarão abertas as inscrições correspondentes ao processo de seleção para preenchimento de vagas de
ENFERMEIRO TRAINEE obedecendo às seguintes condições.

I – DAS VAGAS E REQUISITOS
As vagas são em número de 3 (três) e destinam-se à área da Enfermagem.
São requisitos básicos para inscrição do candidato:
a)

Ter concluído a graduação em enfermagem entre Julho de 2017 a Fevereiro de 2018.

b)

Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

c)

Não possuir vínculo empregatício.

II - DA DURAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa de ENFERMEIRO TRAINEE terá duração máxima de 02 (dois) anos, sendo 1 ano inicial com
possibilidade de prorrogação de mais 1 ano.

III- ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA DE ENFERMEIRO TRAINEE.
 Trainee é um profissional recém-formado.

 O Programa de ENFERMEIRO TRAINEE da Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD
Hospital, tem como objetivos desenvolver profissionais recém-graduados na área de enfermagem,
criando condições apropriadas para inserção, adaptação e preparo especializado no contexto
institucional, que atende uma clientela em cirurgias ortopédicas de alta complexidade e reabilitação.
 O programa tem previsão de início em 14 de Maio de 2018.
 Os trainees serão contratados sob o regime celetista com prazo determinado de 1 (um) ano com
possibilidade de prorrogação por mais 1 ( um ) ano.
 Salário mensal bruto: R$ 4.006,00 (Quadro mil e seis reais).
 Benefícios: Assistência médica – Notre Dame Intermédica (Sistema de coparticipação), Assistência
odontológica – Porto Seguro e Seguro de vida em grupo (Custo integral da instituição), Vale
transporte.
 Horário a ser cumprido durante o programa: 36 horas semanais, conforme escala de trabalho.

IV - DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ENFERMEIRO TRAINEE DA ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE – AACD HOSPITAL
Quem poderá ser inscrever?
A seleção será aberta aos candidatos abaixo especificados que atenderem aos requisitos mencionados no item
I- DAS VAGAS E REQUISITOS deste edital:
 Candidatos externos.
 Candidatos internos.
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 16 a 20 de Abril de 2018, conforme
orientações a seguir:
1 – Candidatos externos: Se candidatar nas vagas ofertadas pela AACD em site de empregos como:
Vagas.com, Infojobs, Linkedin ou e-mail enviados para cvenfermagem@aacd.org.br
2 – Candidatos internos: Entregar no setor de Gestão de Pessoas, aos cuidados de Jessica, Formulário de
inscrição em Recrutamento Interno, assinado pelo gestor imediato e currículo.
A efetivação da inscrição estará condicionada:

 Envio dos currículos até data limite de inscrição.
 Preenchimento do formulário de recrutamento interno – Somente para candidatos internos.
 Colaborador que não possuir sanções disciplinares e/ou faltas injustificadas nos 12 (doze) meses
anteriores a data de publicação do edital – Somente para candidatos internos.

V – NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO QUANDO:
 As informações não forem verdadeiras.
 O candidato não apresentar todos os documentos solicitados neste edital.
 O colaborador apresentar alguma sanção disciplinar e/ou faltas injustificadas nos 12 (doze) meses
anteriores a data de publicação do edital – Somente para candidatos internos.

A Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD Hospital, não aceitará inscrição realizadas por
terceiros.

VI – PROCESSO SELETIVO
O exame de seleção constará de 7 (sete) etapas. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual
ou maior que 06 (seis) pontos na prova, obtiver bom desempenho na entrevista e ter o teste psicológico
validado.
 Etapa 1 – Análise curricular: A análise dos currículos enviados até o dia 20 de Abril de 2018
acontecerá no período de 18 a 23 de Abril de 2018. Caráter classificatório.
 Etapa 2 – Prova técnica: Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para a
prova técnica nos dias 23 e 24 de Abril de 2018. A prova acontecerá nos dias 24 de Abril de 2018 das
09:00 às 11:30 e 14:00 às 16:30 e 25 de Abril de 2018, das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, na
unidade Lar Escola São Francisco, situada à Rua dos Açores, 310 – Ibirapuera – São Paulo. O
candidato deverá portar caneta esferográfica cor azul ou preta e COREN de Enfermeiro ativo. Caráter
eliminatório.

Notas:
a) Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.
b) Durante a realização da prova não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta. Os
aparelhos de telefonia móvel e similares deverão permanecer desligados.
 Etapa 3 – Entrevista: No dia 26 de Abril de 2018 os candidatos aprovados na prova técnica serão
convocados para a Entrevista, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de Abril de 2018 em horário a ser
definido. Participarão desta etapa, na condição de avaliadores, um analista de Gestão de Pessoas e o
supervisor da área técnica.. Caráter Eliminatório.
 Etapa 4 – Teste Psicológico: Os candidatos aprovados na dinâmica de grupo serão submetidos à
realização de testes de personalidade e atenção concentrada nos dias 02 Maio de 2018.
 Etapa 5 – Coleta de exames laboratoriais : No dia 03 de Maio de 2018 os candidatos finalistas serão
convocados para coleta de exames laboratoriais e a ser realizada no dia 04 de Maio de 2018.
 Etapa 6 – Exame médico admissional: Previamente agendados com os candidatos finalistas,
obedecendo à agenda do médico do trabalho. Caráter eliminatório.
 Etapa 7 – Análise documental: Previamente agendado com o profissional de Gestão de Pessoas.
Caráter eliminatório.

VII – RESULTADO FINAL
Se houver empate entre os candidatos os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:


Maior nota na prova técnica.



Melhor desempenho na Entrevista por competências.



Será desclassificado o candidato que não se apresentar no dia e hora, marcados para participar das
etapas que for convocado e não possuir COREN ativo de Enfermeiro. Não serão atendidas
solicitações de aplicação de prova em local, dia e horário fora dos pré-estabelecidos, seja qual for o
motivo alegado.



Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 6 (seis).



É de inteira responsabilidade do candidato buscar informações quanto aos resultados em todas as
etapas de seleção. Não serão aceitas justificativas de falta de informações sobre resultados das
etapas que possam ter impossibilitado ao candidato apresentar-se quando convocado.

VIII – DA CONTRATAÇÃO
Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar no dia e horário pré-estabelecido por Gestão
de Pessoas, munidos dos seguintes documentos:
Originais
 Carteira de trabalho (Caso não tenha espaço para anotações retirar uma nova via).
 01 foto 3X4 recente.
 Declaração de registro profissional ATIVO (Categoria Enfermeiro).
 Carteira de vacinação (Será apresentada na medicina do trabalho para realização do exame médico
admissional).
 Atestado de antecedentes criminais (Solicitar no Poupa Tempo ou pelo site www.ssp.sp.gov.br)
 01 currículo impresso, atualizado e assinado.
 Caso tenha registro anterior em CTPS, carta de referência do último empregado com as seguintes
especificações:
 Elaborada em papel timbrado.
 Constar carimbo com CNPJ da empresa.
 Constar data de entrada, saída e última função exercida em registro.
 Frase: “Nada que o desabone...”
Xerox simples
 01 cópia do RG.
 01 cópia do CPF.
 01 cópia do PIS ou cartão cidadão. Caso não tenha o número, retirar extrato de FGTS na Caixa
Econômica Federal (somente para os candidatos que possuam registro em CTPS).
 01 cópia do título de eleitor.

 01 cópia do cartão SUS (Caso não tenha, comparecer a uma UBS – Unidade Básica de Saúde, mais
próxima de sua residência).
 01 cópia do certificado de reservista ou dispensa da incorporação.
 01 cópia do comprovante de endereço com CEP em nome do contratado, pais ou cônjuge. Caso resida
em casa alugada, apresentar uma carta do proprietário, autenticada em cartório, informando o endereço
em que reside.
 01 cópia do diploma ou declaração de conclusão de curso.
 01 cópia (frente e verso) da página da foto da CTPS.
 01 cópia das páginas 22 e 23 da carteira de trabalho, onde consta a contribuição sindical.
 01 cópia da carteira do COREN (Enfermeiro).
 01 declaração do conselho Regional informando que está ativo.
 01 cópia da certidão de nascimento (solteiros) ou casamento (casados).
 01 cópia da certidão de nascimento dos filhos até 21 anos.
 01 cópia do RG e CPF dos filhos que tenham entre 16 a 24 anos, ou mais desde que estudantes.
 01 cópia da carteira de vacinação dos filhos (até 6 anos).
 01 cópia da declaração escolar dos filhos maiores de 7 (sete) anos.
 01 cópia do RG, CPF e Cartão do SUS dos dependentes e cônjuges se houver interesse em incluí-los
na assistência médica e odontológica.
 01 cópia do ofício de pensão alimentícia (Apenas para candidatos que pagam pensão alimentícia).

O candidato interno aprovado no processo seletivo deverá apresentar:
Originais
 Declaração de registro profissional ATIVO (Categoria Enfermeiro).
Xerox simples
 01 cópia da carteira do COREN (Enfermeiro).
 01 declaração do conselho Regional informando que está ativo.

IX- OBRIGAÇÕES DO ENFERMEIRO TRAINEE
 Bater ponto conforme horário de trabalho definido no programa.
 Cumprir toda a programação de atividades e capacitação especificada no programa sob pena de ser
desligado.
 Respeitar as hierarquias, bem como, todas as regras estabelecidas por cada unidade hospitalar onde
estiver desenvolvendo atividades de aprendizagem.
 Cumprir na forma e no prazo as tarefas a ele designadas, por suas chefias imediatas, desde que estas
estejam ligadas aos setores do hospital e que tenham como objetivo sua aprendizagem.
 Ter disponibilidade de horário conforme necessidade da instituição.
 Participar de cursos e congressos, sempre que for solicitado, segundo o interesse da Entidade.

X – DO DESLIGAMENTO
O desligamento do Enfermeiro Trainee poderá se dá a qualquer tempo da vigência de seu contrato pelos
motivos abaixo:
 Por descumprimento de qualquer uma das normas e regras estabelecidas pela instituição e/ou
Programa de Enfermeiro Trainee.
 Por descumprimento de qualquer uma das normas e regras estabelecidas pelo hospital.
 Por desrespeito aos superiores.
 Por descumprimento das atividades solicitadas pelo hospital e entidade mantenedora.
 Por falta de assiduidade e interesse com seu aprendizado.
 Por problemas de caráter pessoal, conduta ética e sigilo profissional.
 Por apresentar baixo desempenho no seu aprendizado, falta de liderança e comodismo funcional.
 Por decisão da Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD Hospital.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 A inscrição do candidato implicará em declaração de conhecimento do contido neste edital e na
aceitação do processo de seleção, tal como se acha aqui estabelecido e na legislação pertinente.
 A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativa, civil ou criminal.
 Caso ocorram vagas por falta de comparecimento ou por desistência, estas poderão ser preenchidas de
acordo com a classificação obtida pelos candidatos.
 Não será aceita solicitação de revisão de qualquer etapa do exame de seleção.
 Ao término do programa o Enfermeiro Trainee será avaliado ter contrato renovado por mais um ano ou
poderá ser promovido para Enfermeiro casa haja disponibilidade de vaga na instituição. Não havendo
vagas disponíveis, após o período de 2 anos o enfermeiro trainee terá seu contrato encerrado.

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Claudio Collantonio
Superintendente de Desenvolvimento Humano e Organizacional

ANEXO I - CAPACITAÇÃO – PROJETO DE PESQUISA
O Enfermeiro Trainee terá atividades que serão desenvolvidas durante seu tempo no programa e que incluirão
parte teórica, participação em integração e treinamento prático na unidade acompanhado de enfermeiro
preceptor com apoio da educação permanente, visando o aprendizado simultâneo da teoria e prática.
Ao final do projeto o Enfermeiro Trainee entregará um projeto de melhoria para unidade e/ou processo em
que atua.

O tema do trabalho será definido de acordo com a identificação das necessidades na área de atuação, com
anuência da Gerência de Enfermagem.

