
                         

 
 

Edital 63/2017 - Processo Seletivo Externo 
Cargo de Aprendiz em Auxiliar Administrativo 

 

Objetivos do Processo Seletivo e Programa Aprendiz: 

 Captação de jovens. 

 Inclusão no mercado de trabalho e aprendizado. 
 
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 nos sites: www.santamarcelina.org e www.aps.santamarcelina.org 

 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 Profissional Comercial em 
Serviços Administrativos em Instituições de Saúde com duração de 06/02/2018 à 06/07/2019, mesmo período em que 
serão contratados pela Casa de Saúde Santa Marcelina para cumprimento das atividades práticas. 

 As aulas serão ministradas nos dias: Terça-feira e Quinta-feira, das 08h00 às 12h00, no Senac de Itaquera. 

 As atividades práticas ocorrerão nos dias: Segunda, Quarta e Sexta-feira, 6 horas por dia distribuídas entre 07h00 até 
18h00. 

 A ausência injustificada às atividades teóricas ou práticas acarretará 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 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 22 anos. 

 Ensino Médio Completo ou cursando. 
 
Perfil de Competência Requerido 
Conhecimentos: Missão, Visão, Valores, Metas e Noções de informática. 
 

Habilidades: Organização, Observação, Controle, Concentração e Ferramentas do Sistema eletrônico. 
 

Atitudes: Discrição, Disciplina, Subordinação, Ética, Raciocínio Lógico, Proatividade, Iniciativa, Agilidade e Cultura da Paz. 

 

Etapas do Processo de Avaliação: todas eliminatórias e classificatórias 

 Inscrição realizada diretamente no site: www.aps.santamarcelina.org  

 Entrevista em Grupo  
 
Cronograma: 
Divulgação do Edital: 26/12/2017 
Inscrições dos Candidatos: Haverá busca ativa de currículos no site da APS Santa Marcelina: www.aps.santamarcelina.org no link 
Trabalhe Conosco e respectivos sites de busca de currículos, no período de 26/12/2017 à 08/01/2018 impreterivelmente até as 
12h00. 
Divulgação da convocação dos candidatos para a Entrevista com determinação do local e horário: 09/01/2018, a partir das 
17h00. 
Divulgação do resultado da Entrevista: 15/01/2018, a partir das 17h00. 
Divulgação do resultado desse Processo: Sites institucionais www.santamarcelina.org e www.aps.santamarcelina.org. 
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