
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ENFERMEIRO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
UTI NEONATAL 

 
O Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP) faz saber que se encontram 
abertas as inscrições para  processo  seletivo  para o cargo de Enfermeiro e Técnico de 
enfermagem, os  quais exercerão suas atividades na UTI Neonatal. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
O candidato deverá preencher a Ficha de inscrição disponível no site  
www.saovicente.org.br e anexar o curriculum vitae. 
A  inscrição  do  candidato  implicará´   o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação das  
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá´     
alegar desconhecimento. 
 
Período: De 17 a 21 de novembro de 2021.  
 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Os requisitos para participar do processo são: 
ENFERMEIRO 
Escolaridade requerida – Graduaçao em Enfermagem 
Escolaridade desejada – Pós graduação ou Formação em Neonatologia 
Experiência mínima de 6 meses em Neonatologia ou aprovação em Estágio realizado 
no HMSVP 
Conhecimento básico em informática.  
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Escolaridade requerida – Curso Técnico em Enfermagem 
Escolaridade desejada – Curso ou formação em Neonatologia 
Experiência mínima de 6 meses em Neonatologia ou aprovação em Estágio realizado 
no HMSVP 
Conhecimento básico em informática. 
 
DAS VAGAS 
 
ENFERMEIRO – 04 VAGAS 
TÉCNICO ENFERMAGEM – 20 VAGAS 
 
DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
A seleção dos candidatos é  de inteira responsabilidade do Setor de Recursos Humanos, 
acontecerá no período de 11/11/2021 a 10/12/2021 e se dará́  conforme fluxo disposto 
abaixo. As vagas disponíveis somente serão preenchidas por candidatos que forem 
considerados aptos em todas as etapas, segundo os critérios definidos pela 
coordenação do processo seletivo e disponibilizados para os candidatos na entrevista 
inicial, junto com todas as informações de datas e horários das avaliações. 

http://www.saovicente.org.br/


 

 

 FLUXO PROCESSO SELETIVO 
  

 
 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O  resultado  de cada etapa e o resultado final  deste  processo seletivo será 
divulgado a partir do dia 10 de dezembro de 2021, para cada candidato 
individualmente, pelo meio que tiver sido disponibilizado para comunicação (telefone, 
e-mail ou whatsApp). 
 
DA CARGA HORÁRIA  
 
A carga horária será de 220 horas mensais e os horários de trabalho serão 
determinandos pelo HMSVP, devendo o candidato ter disponibilidade para tal. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os candidatos aprovados deverão se apresentar ao Recursos humanos do HMSVP na 
data indicada para contratação munido de todos os documentos, conforme relação 
que será disponibilizada oportunamente. 
 
O HMSVP resguarda-se no direito de modificar as datas previstas neste Edital,  
comprometendo-se a dar  ciência a  todos  os  candidatos  inscritos, em  tempo hábil, 
sobre eventuais mudanças, através dos meios de comunicação disponibilizados pelo 
candidato. 
 
 

Barbalha (CE), 17 de novembro de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Ir. Juliana Deyse Gonçalves Nogueira OSB 
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