Edital 11/2016 - Processo Seletivo Externo
Aprendiz Santa Marcelina (Itaquera)
Objetivos do Processo Seletivo e Programa Aprendiz:
 Captação de jovens da região do entorno do Hospital Santa Marcelina de Itaquera.
 Investimento no desenvolvimento de competências, promoção e inclusão profissional.
Informações sobre o Processo Seletivo:
 Ao término do Processo Seletivo, a Área de Movimentação de Pessoas do Hospital Santa Marcelina divulgará
os nomes dos candidatos aprovados no site: www.santamarcelina.org
 Não haverá cadastro reserva. A aprovação dos candidatos seguirá a ordem classificatória, de acordo com
número de vagas existentes no quadro.
 Só serão admitidos os aprendizes com exame médico admissional com parecer de “apto”.
 A omissão de vínculos anteriores com qualquer Departamento do Santa Marcelina e em qualquer função
exclui o candidato do processo.
Informações sobre o Programa Aprendiz:
 Os candidatos aprovados serão matriculados gratuitamente no curso de Aprendizagem Comercial em
Serviços Administrativos, com duração de 07/06/2016 á 06/10/2017, mesmo período em que serão
contratados pelo Hospital Santa Marcelina para cumprimento das atividades práticas.








As aulas serão ministradas nos dias: Terça e Quinta-feira das 08 ás 12h00, na sede do Hospital por
profissionais do Senac.
As atividades práticas ocorrerão nos dias: Segunda, Quarta e Sexta-feira, 6 horas por dia distribuídas entre
07 e 18h00.
A ausência injustificada às atividades, sejam teóricas ou práticas, acarretarão em desconto de salário.
O aprendiz que exceder o limite de faltas além de perder o direito ao certificado do curso será desligado da
instituição.
Além do salário, a instituição oferece Refeição no local e Vale-transporte, tanto para os dias de curso,
quanto para os dias de atividade prática.
Ao final do contrato os aprendizes com boa avaliação poderão ser efetivados, conforme oferta de vagas.

Requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo:
 Ter idade entre 18 e 23 anos (completados até 31/05/2016)
 Ensino Médio Completo ou cursando.
Etapas do Processo de Avaliação: todas eliminatórias e classificatórias
 Inscrição
 Entrevista em Grupo
Cronograma:
Divulgação do Edital: 21/03/2016
Inscrições: 28/03 à 15/04/2016, na área de Movimentação de Pessoas do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, com
apresentação dos seguintes documentos:
- Currículo em uma página
- Cópia do documento de identidade (RG)
- Cópia do Cadastro de Pessoas Física (CPF)
- Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto e de identificação)
- Cópia do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou da Declaração de matrícula, constando horário de
aula.
- Cópia de Comprovante de Residência com CEP.
Divulgação do resultado da Entrevista e informação sobre Matrícula: 29/04/2016
Meio de divulgação: www.santamarcelina.org

