
 
 
 

EDITAL PARA PROVA DE SELEÇÃO 
ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 2018.1 

 
 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
Esse edital tem como objetivo orientar e dar transparência ao processo 
seletivo de Acadêmicos de Enfermagem para o Hospital São Carlos, que será 
organizado e executado pelo setor de Recursos Humanos, Gerência de 
Enfermagem e de Educação Permanente em Enfermagem. 
 

 
II. DA DIVULGAÇÃO: 

A divulgação oficial das etapas do processo seletivo dar-se-á exclusivamente 
através do site www.hospitalsaocarlos.com.br  
 
 

III. DO NÚMERO DE VAGAS: 
Estarão disponíveis 04 vagas para início imediato e os candidatos aprovados 
além do número disponível de vagas ficarão em banco de reserva e serão 
chamados obedecendo a ordem de classificação de acordo com a 
disponibilidade de vagas (vide item IX). 
 

 
IV. DA REMUNERAÇÃO: 

A remuneração corresponde a uma bolsa no valor de 1(um) salário mínimo, 
bem como se assegurando o cumprimento de todas as exigências 
estabelecidas pela da Lei Nº 11.788, 25 de setembro de 2008. 

 
 

V. DA INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15 de maio de 2018, das 
13h30min às 16h30min, na Casa de Recursos Humanos – Rua Araken Silva, 
333 (Rua da Emergência do Hospital) 
 
Poderão se inscrever os candidatos que atenderem os seguintes 
requisitos: 

 

 Ter acima de 18 anos; 

 Estar matriculado do 4º ao 7° semestre no semestre letivo 2018.2 em 
Universidade / Faculdade que tenha convênio com o Hospital São Carlos: 

 
  - Universidade Federal do Ceará (UFC) 
  - Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

http://www.hospitalsaocarlos.com.br/


  - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 
  - Faculdade Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO) 
  - Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF) 
  - Faculdade Nordeste (FANOR) 
  - Faculdade Integrada do Ceará (ESTACIO FIC) 
  - MAURICIO DE NASSAU 

- FAECE 
- UNICHRISTUS 
- Faculdade Ateneu 

 
   
 Procedimentos para Inscrição: 

 Imprimir e preencher currículo padronizado (Disponível em anexo); 
Comparecer ao local da Inscrição (Recursos Humanos – Rua Araken Silva, 
333 (Rua da Emergência do Hospital) para entrega da documentação 
necessária (Currículo padronizado com foto 3x4, comprovante de matrícula ou 
declaração atual que conste o semestre matriculado, histórico escolar, cópia 
do RG e CPF). 

 
No ato da inscrição o candidato receberá o comprovante de inscrição, que só 

terá validade se estiver devidamente assinado e carimbado. 

 
 

VI. DA SELEÇÃO: 
           O processo seletivo constará de quatro etapas descritas a seguir: 
 

1) PRIMEIRA ETAPA, de caráter eliminatório, será constituída de uma PROVA 
OBJETIVA com 20 questões, tipo múltipla escolha. Serão aprovados os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0; A prova realizar-se-á 
no dia 22 de maio às 14h na Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – 
FAMETRO Unidade 1, Rua Conselheiro Estelita, n 500 – Centro, salas 
101,103,104 e 04; 
 

2) SEGUNDA ETAPA, de caráter eliminatório, será constituída de uma entrevista 
individual e avaliação psicológica no Setor de Recursos Humanos; 

 
3) TERCEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída 

de uma entrevista coletiva com a Gerência de Enfermagem, Gerência de 
Recursos Humanos, Educação Permanente e Direção do Hospital. 
 
Obs1: A prova será elaborada levando em consideração a grade curricular do 
Curso de Graduação em Enfermagem abordando a saúde do adulto e do 
idoso.  
 
Obs2: As datas e local de realização das etapas 2 e 3 serão divulgados no 
site do Hospital. 

 
 

VII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 



 Os resultados de todas as etapas serão divulgados exclusivamente pelo site 
do Hospital: www.hospitalsaocarlos.com.br, NÃO sendo divulgado resultado 
por telefone. 

 
 
 
 
 

VIII. DAS ADVERTÊNCIAS: 

 Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja 
detectada alguma inverdade no cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos 
para a inscrição, o candidato pode ser retirado do processo, sendo-lhe 
assegurado o direito a defesa. 

 
 

IX. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 

 O resultado desse processo seletivo terá validade enquanto houver candidatos 
aprovados no banco de reserva. 
 
 

X. DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 

 O Estágio terá duração máxima de até 02 (dois) anos a partir da data de 
contratação sem prorrogação. 

 
 

XI. CARGA HORÁRIA: 
A carga horária será de 30 horas semanais distribuídas em 6 horas diárias nos 
turnos manhã ou tarde. 
 
 

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções e na 
aceitação das condições do processo de seleção, tais como se acham 
estabelecidas neste Edital. 

 
 
 

Fortaleza, 30 de abril de 2018. 
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FOTO 

CURRÍCULO PADRONIZADO PARA SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO 
EXTRACURRICULAR 

Nome:_____________________________________________________Idade:_______ 
End.Res.:______________________________________n°_______Compl.:__________ 
Bairro:____________Cidade:______________Fone 
Res.:____________Cel.:____________Email:__________________________________ 
 
 
Curso de graduação em Enfermagem  
Instituição de Ensino: _____________________________________________________ 

Semestre atual: _____________  Estágio extracurricular: □Sim □Não 

Resposta positiva, indique local, data de início e término: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Cursos, Seminários e Congressos: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Produção Científica: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
FORTALEZA, ___/___/___                   __________________________________ 

ASSINATURA 


