
  

 

 
Edital 06/2023 – Processo Seletivo Externo 

Cargo: Enfermeiro Obstetriz para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera – Vaga Por Tempo Determinado 
 

Objetivos do Processo Seletivo 

• Captação de Profissionais alinhados aos requisitos e ao perfil de competências do cargo. 
 

Informações sobre o Processo Seletivo   

• Será permitida a participação de todos os profissionais que atenderem aos requisitos descritos neste Edital. 

• Pessoas com deficiência são bem-vindas nesse processo seletivo. 

• Somente serão admitidos ou promovidos candidatos com exame médico com parecer de apto para o cargo. 

• 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 candidatos serão convocados de acordo com o seu perfil de competência alinhado à vaga disponível. 

• Os candidatos aprovados permanecerão em Cadastro Reserva por 12 (doze) meses contados a partir da data 
de publicação do resultado. Terão até duas oportunidades de análise de vaga e havendo recusa em ambas, 
serão excluídos do Cadastro Reserva. 
 

Dados da vaga 

• Remuneração: R$ 7.910,12. 

• Benefícios: Vale transporte, Vale alimentação, Refeição no local. 

• Carga horária: 180h mensais. 

• Horário de trabalho: 19h às 07h. 

• Escala: 12x36 noturno. 
 

Principais atribuições 

• Planejar, realizar, registrar, avaliar e aprimorar os procedimentos assistenciais e gerenciais fortalecendo 
análises e decisões com as equipes multiprofissionais; 

• Acompanhar e monitorar o trabalho de parto, de forma humanizada, adotando as Boas práticas de Atenção 
ao parto e ao nascimento;  

• Realizar o Parto normal e acompanhar a assistência ao recém-nascido; 

• Acompanhar e monitorar o primeiro período pós-parto; 

• Garantir o preenchimento correto das declarações de nascidos vivos; 

• Inserir as informações em sistemas, para acesso e consulta por todas as equipes para fundamentar as condutas 
e a continuidade assistencial; 

• Liderar as equipes de Enfermagem, acolhendo, orientando, supervisionando, avaliando e investindo no seu 
desenvolvimento técnico, na humanização da assistência e no alinhamento à cultura organizacional; 

• Manter a comunicação clara, objetiva e afável com pacientes, familiares, equipe multiprofissional, alunos e 
demais colaboradores da Instituição, mediando conflitos e promovendo convivência respeitosa e livre de 
assédio, dano moral ou desrespeito à diversidade, fortalecendo a Política de Humanização; 

• Manter o gestor informado quanto aos fatos relevantes e intercorrências que acontecem na sua unidade, 
transmitindo com precisão as informações; 

• Gerenciar e zelar pela organização e preservação do ambiente, estrutura, materiais e equipamentos 
respeitando as rotinas e controles pactuados e as interações vigentes; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individuais e coletivos recomendados e garantir que as equipes utilizem; 

• Atender as demais demandas do processo de trabalho. 
 

Requisitos exigidos para participação neste Processo Seletivo 

• Diploma do Ensino Superior em Graduação de Enfermagem/ou Bacharelado; 

• Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em Obstetrícia; 



  

 

• Inscrição no órgão de classe da categoria profissional – COREN/SP, ativo, sem restrições – não sendo 
aceitos protocolos, requisições ou solicitações de registro; 

• Experiência mínima de 06 meses na função com comprobatório; 

• Não ter participado de processo seletivo nos últimos 06 meses. 
 

Etapas do Processo de Avaliação: todas eliminatórias e classificatórias 

• Análise do currículo. 

• Prova e Entrevista em grupo com Assistente da Movimentação de Pessoas e Gestor da área. 

• Entrevista com Gestor da área. 
 
Cronograma 
Divulgação do Edital: 06/01/2023.  
Inscrição: Cadastrar o currículo clicando AQUI no período de 06/01/2023 a 10/01/2023, no último dia até às 12h00. 
Haverá convocação por e-mail e telefone. 
Divulgação do Resultado Final desse processo seletivo: 06/02/2023, até às 17h00. 
A divulgação ocorrerá nos sites institucionais contendo o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos candidatos 
aprovados. 
Sites institucionais: www.aps.santamarcelina.org e www.santamarcelina.org . 
 

 
 
 
 
 
  

https://santamarcelina.pandape.com.br/Detail/308238
http://www.aps.santamarcelina.org/
http://www.santamarcelina.org/

