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Edital n.º 001/2021 

Processo Seletivo 001/2021 

Art.1. º A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipua” CNPJ nº 45.708.765/0001-19, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos 
os interessados, que as inscrições para o Processo Seletivo (Cadastro de Reserva), estão abertas no período de 25 de JANEIRO de 2021 a 
02 de FEVEREIRO de 2021, para os Cargos, observadas as condições abaixo; 
 

TABELA I – CARGOS, VAGAS E FUNÇÕES 

Cargo Vagas 
Remuneração e 

Benefícios 
C. Horária 

Mensal 

Requisitos Mínimos 
Exigidos (devem estar 
claros no currículo 
enviado) 

 

Atendente 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.223,20 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Ensino médio completo, 
maior de 18 anos,  
Conhecimentos basicos  de 
informatica, ser proativo, 
cordial, discreto, 
organizado, dedicado e ter 
boa comunicação com o 
público.   

 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Cadastro 
Reserva 

R$ 1.268,58 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Registro ativo no conselho 
de classe, disponibilidade de 
trabalhar em escalas de 
revezamento de turnos. 

 

Auxiliar de 
Escritório 

Cadastro 
Reserva 

R$ 1.223,20 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19  

220 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Ensino médio completo, 
maior de 18 anos,  
Conhecimentos  de 
informatica, facilidade de 
trabalhar com planilhas de  
excel e  com sistemas de 
contabilidade,   ser proativo, 
cordial, discreto, 
organizado, dedicado, 
facilidade de desenvolver 
trabalhos em equipe. 

 

Coordenador de 
Atenção ao Idoso  

Cadastro 
Reserva 

R$ 2.128,31 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

220 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Ensino fundamental 
completo, maior de 18 anos,  
, disponibilidades de 
trabalhar em  turnos, 
experiência de trabalho com 
eventos específicos da 
melhor idade.  

 

Enfermeiro 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.754,42 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Registro ativo no conselho 
de classe, disponibilidade de 
trabalhar em escalas de 
revezamento de turnos. 
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Fisioterapeuta 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.858,64 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Registro ativo no conselho 
de classe, disponibilidade de 
trabalhar em escalas de 
revezamento de turnos. 

 

Profissional de 
Apoio (lavadeiro, 
cozinheiro e 
auxiliar de 
serviços) 

Cadastro 
Reserva 

R$ 1.221,14 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

220 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Ensino Fundamental 
completo, maior de 18 anos,   
disponibilidades de 
trabalhar em escalas de 
revezamentos  de turnos, 
ser cordial, discreto, 
organizado, dedicado e ter 
facilidade de trabalhar em 
equipe.   

 

Psicólogo 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.659,81+ 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
e/ou escala de 
revezamento 

Registro ativo no conselho 
de classe, disponibilidade de 
trabalhar em escalas de 
revezamento de turnos. 

 

Recepcionista 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.223,20 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19  

220 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Ensino médio completo, 
maior de 18 anos,  
Conhecimentos basicos  de 
informatica, 
disponibilidades de 
trabalhar em escalas de 
revezamentos,  de turnos, 
ser proativo, cordial, 
discreto, organizado, 
dedicado e ter boa 
comunicação com o público.   

 

Técnico de 
Enfermagem 

Cadastro 
Reserva 

R$ 1.378,94 + 
Auxílio Cesta 
básica R$ 
72,19 + 
Insalubridade 

200 horas 
mensal e/ou 
escala de 
revezamento  

Registro ativo no conselho 
de classe, disponibilidade de 
trabalhar em escalas de 
revezamento de turnos. 

 

 
 

  
Art. 2.º As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário disponibilizado na página inicial do site oficial da Santa 
Casa,  SANTACASAIPUA.COM.BR  , no link  Processo Seletivo 01/2021. 
 
Art. 3.º As orientações contendo informações sobre o processo de seleção, convocação, e contratação deverão ser solicitados no e-mail:  
processo.seletivo@santacasaipua.com.br. 
 
Art. 4.º Os casos omissos no presente edital, serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 

Ipuã/SP., 22 de janeiro de 2021 
Mírian Ap. Girolamo dos Santos 
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ETAPAS DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã 

Cargos/Funções: 

➢ Atendente. 
➢ Auxiliar de Enfermagem; 
➢ Auxiliar de Escritório; 
➢ Coordenador de Atenção ao Idoso; 
➢ Enfermeiro; 
➢ Fisioterapeuta; 
➢ Profissional de Apoio (lavadeiro, cozinheiro, auxiliar de limpeza) 
➢ Psicólogo 
➢ Recepcionista 
➢ Técnico de Enfermagem 

I. DA INSCRIÇÃO:  

1.1. As inscrições deverão ser realizadas através de preenchimento de formulário próprio disponibilizado no site oficial da Santa Casa, sendo 
SANTACASAIPUA.COM.BR, na página inicial, link PROCESSO SELETIVO 2021, no item Edital de 001/2021, clicar no cargo pretendido para abrir o formulário 
para preenchimento dos dados e anexar os documentos obrigatórios, como RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE  
quando houver, O formulário estará disponível no site, do dia 25 de janeiro de 2021 ao dia 02 de fevereiro de 2021, não serão aceitas inscrições fora do 
prazo estabelecido, sob nenhuma hipótese; 

1.2 As inscrições serão gratuitas; 

1.3 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas 
determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época; 

1.4 O preenchimento dos dados constantes na ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato. 

2.  DAS FASES E DATAS DO PROCESSO SELETIVO:  

2.1. O PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 terá duas etapas, quais sejam:  

2.1.1. I Etapa I: Avaliação das informações descritas no formulário preenchido no site e documentações anexas. 

2.1.2. II Etapa II : Entrevista com a Coordenação de cada área. Local de Realização: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, Rua Ferdinando 
Fratim nº 335,  entrada da Unidade de Cuidados Prolongados pela Rua Marechal Deodoro,  bairro Centro, no município de Ipuã, estado de São Paulo, 
conforme cronograma abaixo:  

Emprego Data e horário da realização 
 

Atendente dia 10 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas  

Auxiliar de Enfermagem dia 11 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas  

Auxiliar de Escritório dia 10 de fevereiro de 2021 às 13:00 horas  

Coordenador de Atenção ao Idoso dia 10 de fevereiro de 2021 às 15:00 horas  

Enfermeiro dia 11 de fevereiro de 2021 às 10:00 horas  

Fisioterapeuta  dia 11 de fevereiro de 2021 às 13:30 horas  

Profissional de Apoio (lavadeiro, cozinheiro e auxiliar de serviços) dia 12 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas  

Psicólogo Dia 12 de fevereiro de 2021 às 15:00 horas  
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Recepcionista dia 10 de fevereiro de 2021 às 10:00 horas  

Técnico de Enfermagem dia 11 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas  

2.2.1 DA  ETAPA I – AVALIAÇÃO  DO FORMULÁRIO  tem caráter eliminatório e o objetivo de  avaliar a personalidade e as habilidades comportamentais do  
candidato  para a fase de entrevista. A AVALIAÇÃO tem caráter eliminatório e classificatório, sendo que o candidato deve preencher os requisitos  objetivo 
da vaga, em especial, a habilitação para o cargo, sendo eliminado os que assim não procederem. 

2.2.1.1 Os candidatos que forem aprovados serão convocados por telefone ou por e-mail para a realização da entrevista. 

2.2.1.2 Aos candidatos que não preencherem os requisitos da vaga não será feita nenhuma comunicação. A ausência de comunicação implica na 
desclassificação do candidato. 

2.2.2 DA  ETAPA II– ENTREVISTA: A entrevista tem o objetivo de aferir o perfil do candidato e sua habilidade para o desenvolvimento das atribuições.  

2.2.2.1. A nota da entrevista variará entre 50 e 100 pontos e considerará, entre outros aspectos do perfil profissional do entrevistado, suas experiências 
anteriores. 

2.2.3 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

2.2.3.1 Em caso de empate na pontuação serão adotados como critérios para desempate:                             

- Maior pontuação na entrevista 
- Maior tempo de experiência  
- Idade  

3. DAS VAGAS 

3.1. O PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, destina-se à formação de um banco de candidatos à vaga e não enseja qualquer compromisso de contratação 
e/ou vínculo empregatício de trabalho por parte da Santa Casa. 

3.2. Os candidatos na ordem de classificação, serão convocados por telefone e/ou e-mail, de acordo com o surgimento de vagas. 

4. DA CONVOCAÇÃO 

4.1. O candidato convocado terá 48 (quarenta e oito) horas para comparecer à sede da Santa Casa, munido dos documentos comprobatórios do 
preenchimento dos requisitos de contratação. O não comparecimento implicará em desistência tácita e eliminação da lista classificatória do presente 
processo seletivo, sendo realizada a convocação do candidato imediatamente posterior na ordem classificatória. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

5.1 O candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, bem como daquelas 
que dizem respeito a convocação e contratação. 

5.2 A inscrição neste PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento a aceitação por parte do candidato 
de todas as normas constantes deste Edital. 

5.3 Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a nomeação, a Santa Casa promoverá tantas convocações e admissões 
quantas julgar necessárias durante o período de validade do PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 dentre os candidatos classificados, observando sempre o 
número de vagas existentes, ou que venham a ser criadas. 

5.4  Será considerado desistente e, portanto, eliminado do PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 o candidato que não comparecer nas datas estabelecidas 
pelo presente Edital, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos. 
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5.5 O candidato que, à época da contratação, não preencher os requisitos indispensáveis para o exercício legal do cargo será considerado sumariamente 
eliminado. 

5.6 Terá  validade de 12 (doze) meses, a contar da data do término da seleção, podendo ser prorrogado por igual período.      
              

Ipuã/SP., 22 de janeiro de 2021. 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo  

 

 


