
 

 

 

 Edital 12/2022 - Processo Seletivo Externo 
Cargo: Aprendiz 

 

Objetivos do Processo Seletivo e Programa Aprendiz 

 Captação de jovens. 
 Inclusão no mercado de trabalho e aprendizado. 

 

Informações sobre o Processo Seletivo 

 As divulgações ocorrerão no site institucional contendo o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos 
candidatos aprovados. 

 Só serão admitidos os aprendizes com exame médico admissional com parecer de “apto”. 

 Durante e após o processo seletivo é esperado que os candidatos mantenham atitudes condizentes com os 
valores, preceitos éticos e de convivência institucionais e com as exigências para o cargo. 

 Os vínculos anteriores com a Instituição Santa Marcelina deverão ser informados pelo candidato durante o 
processo seletivo. A participação será avaliada com base no histórico profissional do ex-colaborador. 

 
 Informações sobre o Programa Aprendiz: 

 Os candidatos aprovados serão matriculados gratuitamente no curso de Aprendizagem Profissional e no 
mesmo período serão contratados pela Casa de Saúde Santa Marcelina para cumprimento das atividades 
práticas. 

 As aulas serão ministradas pelo CIEE.  

 As atividades práticas ocorrerão em dias da semana conforme cronograma enviado pelo CIEE, 6 horas por 
dia, período manhã ou tarde. 

 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. 

 Não ter participado de processos seletivos nos últimos 6 meses. 
 

Perfil de Competência Requerido 
Conhecimentos: Missão, Visão, Valores, Metas, Processos de trabalho da área, Conceitos, técnicas e metodologias 
vinculadas aos processos de trabalho, Noções Informática. 
 
Habilidades: Observação, Controle, Concentração, Organização, Ferramentas do Sistema eletrônico. 
 
Atitudes: Discrição, disciplina, subordinação, disponibilidade e cultura da paz. 
 

Etapas do Processo de Avaliação: todas eliminatórias e classificatórias. 

 Análise do currículo – CV. 

 Entrevista com Analistas da Movimentação de Pessoas. 
Nessa etapa, o candidato deverá apresentar documento de identificação com sua foto. 
 
Cronograma: 
Divulgação do Edital: 17/01/2022.  

Inscrição: Cadastrar o currículo AQUI no período de 17/01/2022 à 20/01/2022, no último dia até às 12h00. Haverá 
convocação por e-mail e telefone.  
 
 

https://santamarcelina.pandape.com.br/Detail/138029


 

 

 
Divulgação do resultado final: 14/03/2022, até às 17h00.  
A divulgação ocorrerá no Site Institucional contendo o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos candidatos 
aprovados. Sites Institucionais www.aps.santamarcelina.org. e www.santamarcelina.org  
 

http://www.aps.santamarcelina.org/
http://www.santamarcelina.org/

