
 
 
 

Edital 27/2015 – Ação Institucional Interna de Investimento para o cargo de Enfermeiro Assistencial (Hospitalar) 
 

Objetivos: 

 Investimento no desenvolvimento de competências profissionais de candidatos internos. 

 Valorização profissional. 
 

Informações sobre o Processo Seletivo:  

 Ação Institucional é uma proposta de investimento no colaborador por meio de uma estratégia pedagógica e 
de avaliação profissional de vivência assistencial monitorada. 

 Os colaboradores com inscrição aceita, após passarem pela capacitação institucional, serão acompanhados 
por um mês por um enfermeiro que o auxiliará no desenvolvimento das competências requeridas para o 
cargo. Ao final desse período se o profissional for reprovado e não promovido, ou se promovido e não 
efetivado, haverá retorno ao cargo em setor que estiver com vaga em aberto, podendo ser diferente daquele 
de sua origem. 

 Se aprovado a promoção ocorrerá no segundo semestre de 2015 ou conforme disponibilidade de vagas em 
aberto adequadas ao perfil profissional.  
 

Requisitos exigidos para participação neste Processo Seletivo:  

 Atuar como Auxiliar ou Técnico de Enfermagem em área assistencial; 

 Ter sido reprovado por duas vezes em entrevistas ou dinâmica em processos de promoção interna 
institucional à partir de 2013; 

 Pontuação na avaliação de desempenho igual ou superior a 80 pontos pelo avaliador;  

 Ausência de faltas injustificadas, relatórios de oportunidade e medidas disciplinares nos últimos 18 meses; 

 Ensino Superior Completo – Bacharel em Enfermagem. 

 Pós Graduação concluída ou em curso. 

 Inscrição como Enfermeiro no COREN/SP ativo, sem restrições – não serão aceitos protocolos, requisições ou 
solicitações de registro. 

 Alcançar nota igual ou maior que 5 (cinco) na capacitação institucional. 
 
Etapas do Processo de Avaliação: todas eliminatórias e classificatórias  

 Análise da inscrição; 

 Capacitação Institucional; 

 Acompanhamento e avaliação profissional (um mês); 

 Feedback; 

 Exame admissional. 
 

Cronograma: 

 Divulgação do Edital: 29/06/2015  
Local: sites institucionais: www.santamarcelina.org e www.aps.santamarcelin.org, murais dos Departamentos da 
CSSM. 
 

Período de inscrição: 30/06 à 07/07/2015, das 08 às 17h, na Movimentação de Pessoas de cada Departamento. 
Devendo apresentar: 

 Ficha de inscrição preenchida; 

 Termo de Ciência e responsabilidade preenchido e assinado pelo colaborador; 

 Termo de recomendação do gestor (exclusivamente enfermeiro), validada pelo Supervisor/Apoiador de 
Enfermagem, assinada, datada e carimbada; 

 Cópia da Avaliação de Desempenho 2014; 

 Cópia do comprovante de Ensino Superior Completo – Bacharel em Enfermagem; 

 Cópia do da Pós Graduação concluída ou em curso; 

 Cópia da Inscrição como Enfermeiro no COREN/SP ativo, sem restrições – não serão aceitos protocolos, 
requisições ou solicitações de registro. 

 

 A devolutiva das etapas deste processo será individual, por telefone. 

http://www.santamarcelina.org/

