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Instituto Bom Jesus Educação Saúde Cidadania 

Rua Saracura, N 225, Bairro Santa Mônica Feira de Santana-BA CEP 44.050-160 
EMAIL: institutobomjesussaude@gmail.com 

TEL: 75 3021-5965 

EDITAL Nº. 001/2018 IBJ – UPA PORTE I - 24 HORAS “MONTE CRISTO” 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

O Instituto Bom Jesus  Educação Saúde e Cidadania -IBJ, entidade de direito privado 

e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social (O.S), vem tornar público 

a realização de Processo Seletivo para contratação de colaboradores, em regime de 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), e concordância  deste Edital, tendo em vista 

o  Regulamento Interno de Recursos Humanos  que constitui o  desempenho de 

atividades e funções junto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do Monte Cristo) 

localizada no endereço à Rua  O, s/nº, Bairro Monte Cristo, Itabuna -BA, CEP: 45.604-

523. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e posteriores 

retificações, caso tenha a necessidade.  

1.2 O Processo Seletivo destina-se a seleção de candidatos com vistas ao 

preenchimento de vagas conforme anexo I e seus respectivos cadastros de reservas.  

1.3 Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo IBJ, sob Regime 

Jurídico CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 1.4 O candidato aprovado ficará sujeito ao contrato de experiência de até 90 (noventa) 

dias, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo na conformidade com as 

disposições da CLT.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

 2.1 O candidato antes de efetuar a sua inscrição, deve assegurar se preenche os 

requisitos estabelecidos neste Edital;  

2.2 As inscrições serão realizadas pelo envio do currículo profissional por e-mail no 

endereço selecaoinstitutobomjesus@hotmail.com, serão recebidas no período 

proposto no cronograma sem previsão de prorrogações; 

 2.2.1 Os currículos deverão ser enviados via e-mail no horário comercial dentro do 

prazo estabelecido para a inscrição 1801/2018 a 25/01/2018.  
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2.3 O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no 

currículo, arcando com as consequências de eventuais erros, omissões e declarações 

inexatas ou inverídicas; 

 2.4 Será indeferido o pedido de inscrição do candidato que não cumprir as exigências 

documentais e de formação profissional solicitadas neste edital;  

2.5 A qualquer tempo, a participação do candidato poderá ser vetada, com sua 

eliminação do processo seletivo, desde que verificada falsidade ou irregularidades nas 

informações prestadas ou nos documentos apresentados. 

 2.6 O processo seletivo será gratuito em todas as suas etapas.  

NOTA: no ato da contratação o candidato deverá apresentar os originais de todos 

os documentos enviados e as respectivas cópias autenticadas, que ficarão 

retidas, sem o que a contratação não será realizada e o candidato excluído do 

processo. 

3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

O candidato deverá no ato da inscrição indicar se possui necessidades especiais, de 

acordo com o Decreto 3.298/99.  

Antes de se inscrever, o candidato deverá verificar se as atribuições do cargo são 

compatíveis com a sua deficiência.  

O candidato com deficiência inscrito, deverá especificar na ficha de inscrição, o tipo de 

deficiência que apresenta, e, no período de inscrição encaminhar, juntamente com a 

ficha de inscrição assinada a documentação descrita no item comprovação de 

requisitos: 

 relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID, bem como a causa da deficiência;  

 requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a 

especificação do emprego para o qual está inscrito;  

Notas:  

1.Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 

acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade 

que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o 

previsto no Decreto 3.298/99.  

2. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção, como, miopia, astigmatismo etc.  

3. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 

atribuições da função é obstativa à inscrição no Processo Seletivo Simplificado.  
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4. As pessoas com necessidades especiais participarão do Processo Seletivo 

Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo-lhes 

reservadas 5% das vagas. 

5.Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez. 

 6. Os candidatos que se declararem com deficiência, classificados e aprovados no 

processo seletivo, terão que apresentar relatório médico que comprove a deficiência 

declarada, e a comissão de RH avaliará as condições de saúde do candidato para o 

exercício da atividade, quando da sua convocação para contratação. 

 

4. DAS CONDIÇÕES 

 

4.1 Ser brasileiro (a) ou naturalizado (a);  

4.2 No caso do candidato do sexo masculino, estar em dia com Serviço Militar; 

4.3 Ter idade igual ou superior a 18 anos;  

4.4 Apresentar a documentação solicitada neste edital;  

4.5 Estar habilitado a desempenhar as funções do cargo ao qual se candidata. 

4.6 Estar em dia com as obrigações eleitorais, 

4.7 Possuir diploma do curso superior ou técnico, outorgado por Instituição de Ensino 

oficial ou oficializada, 

4.8 Estar ciente de que será submetido a exame médico, antes da contratação 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 O processo seletivo contará com 1 (uma) etapa: 

5.1.1 1ª etapa – Análise Curricular: 

Os currículos serão avaliados de acordo com a formação profissional, qualificação e a 

quantidade de tempo de sua experiência para a função pretendida através da análise s 

dos títulos e documentos apresentados e comprovação da experiência exigida. 

Os currículos que não atenderem as determinações deste Edital não serão analisados. 

Os candidatos aprovados na análise curricular serão convocados via telefone.  

 

 

mailto:institutobomjesussaude@gmail.com


 
  

 

4 
Instituto Bom Jesus Educação Saúde Cidadania 

Rua Saracura, N 225, Bairro Santa Mônica Feira de Santana-BA CEP 44.050-160 
EMAIL: institutobomjesussaude@gmail.com 

TEL: 75 3021-5965 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Na hipótese de igualdade de nota final e como critério de desempate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:  

a) tiver maior idade 

 b) declarar, na inscrição, mais de uma possibilidade de cumprimento da carga horária 

semanal,  

c) sorteio 

 

7. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO  

7.1 O resultado final do processo seletivo dos candidatos aprovados, serão divulgados 

no blog ou site http://www.politicosdosuldabahia.com.br conforme classificação. 

7.2 Será considerado eliminado o candidato que não comparecer a uma das etapas do 

processo seletivo não cabendo qualquer justificativa e/ou recurso.  

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados para comparecer 

junto ao RH da UPA “Monte Cristo”, munidos da documentação necessária ao 

processo admissional, para serem submetidos aos exames admissionais necessários 

a contratação.  

8.2 A contratação será realizada por CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

 9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

9.1 O Candidato aprovado no processo seletivo será chamado, obedecendo à ordem 

de classificação, a assinar contrato de trabalho com o Instituto Bom Jesus Educação 

Saúde Cidadania (IBJ), de acordo com suas necessidades, inclusive no que diz respeito 

ao contrato de experiência e rescisão contratual;  

9.2 Caso o número de aprovados ultrapasse o número de vagas, será formado um 

Cadastro de Reserva e os aprovados neste edital, serão convocados oportunamente 

de acordo com a disponibilidade de vagas futuras. Rua O, S/N, Bairro Monte Cristo, 

Itabuna –Ba. 
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9.3 O IBJ manterá um cadastro reserva com os candidatos aprovados e não 

contratados. 

9.4 A admissão do candidato ocorrerá através de contrato de experiência, pelo prazo 

de 45 dias renováveis por mais 45 dias, conforme art. 445, parágrafo único da CLT;  

9.5 O candidato manterá atualizadas suas informações cadastrais, sob pena de ser 

eliminado do processo em qualquer período, caso não for localizado;  

9.6 O candidato deverá observar rigorosamente o edital, comunicados e retificações de 

editais (caso ocorram), sendo de sua inteira responsabilidade o acompanhamento da 

publicação;  

9.7 Não e garantida ao candidato aprovado no processo seletivo à contratação;  

9.8 Os candidatos aprovados ficarão no cadastro reserva, a partir do recrutamento, 

serão cadastrados os profissionais que passarem pelas etapas e não forem 

contratados, para qualquer tempo, serem chamados, sem necessidade de nova 

publicação. 

 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DATA ATIVIDADE 

 

DATA ATIVIDADE 

 18/01/2018 
Publicação do Edital no blog ou site 
http://www.politicosdosuldabahia.com.br 

 18 a 25/01/2018 Inscrições (Envio de currículos)  

 31/01/2018  Publicação do Resultado Final 

 31/01/2018 Convocação dos aprovados 

 31/01 a 04/02/2018  Avaliação Médica e Entrega de documentos  

 05/02/2018 Data prevista para início do exercício 

 

*As datas citadas no cronograma, podem ser alteradas a critério da UPA” Monte Cristo” 

IBJ se necessário. 

  

ANEXOS  

10.1 - I Quadro de Vagas – Atribuições dos Cargos; 

10.2 - II Relação de documentos para contratação. 
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ANEXO I 

 

 

CARGO QT DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL DE 
CADA CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS REMUNERAÇ
ÃO TOTAL 

Administrador 1 40  Nível Superior em 
qualquer área com 
experiência mínima de 06 
meses ou curso na área.  

4.000,00 

Enfermeiro 11 40  Ensino superior 
Completo em 
Enfermagem.  
Desejável especialização 
em saúde pública. 
Registro ativo no 
Conselho de Classe. 

3.005,43 

Farmacêutico 1 40  Ensino Superior 
Completo em Farmácia. 
Registro no Conselho de 
Classe 
Experiência em 06 meses 
em unidades hospitalares 

2.731,90 

Técnico de Enfermagem 30 40  Ensino Médio completo, 
Curso Técnico de 
Enfermagem, Registro no 
Conselho de Classe. 
Experiência de 06 meses 
na área 

937,00 

Técnico de Radiologia 7 24   Ensino Médio completo, 
Curso Técnico de 
Radiologia, Registro no 
Conselho de Classe. 
Experiência de 06 meses 
na área 

1.033,08 

Serviços Gerais 10 40  Desejável Ensino 
Fundamental Completo 
Desejável experiência na 
área 

937,00 

Recepção 10 40  Ensino Médio Completo. 
Desejável Ensino Superior 
Cursando Administração 
ou áreas correlatas 

937,00 
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ADM Almoxarifado 1 40  Ensino Médio Completo. 
Desejável Ensino Superior 
Cursando em 
Administração ou área 
afins. 
Desejável experiência na 
área, preferencialmente 
em serviços de saúde. 

937,00 

Aux Administrativo 4 40  Ensino Médio Completo. 
Desejável Ensino Superior 
Cursando em 
Administração ou área 
afins. 
Desejável experiência na 
área, preferencialmente 
em serviços de saúde. 

937,00 
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ANEXO II 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

 

- Cópia de RG, CPF; 

- Cópia Título de Eleitor; 

- Comprovante de endereço atualizado; 

- Cópia do cartão do PIS/PASEP/ Inscrição INSS; 

- Comprovante de regularidade com o serviço Militar/Reservista; 

- Diploma de escolaridade devidamente registrado ou certificado de conclusão de curso 

acompanhado do histórico escolar, informando a data de colação de grau que já deverá 

ter ocorrido; 

- CTPS; 

-Certidão de nascimento ou Casamento se for o caso; 

- Cópia do cartão de conta corrente da Caixa Econômica Federal 

- Cópia do RG/certidão de nascimento e CPF dos dependentes menores de 14 anos; 

-Cópia dos itens da Carteira de Trabalho: Número e Série, Qualificação Civil, Alterações 

de Identidade;  

- Carteira do Conselho, quando exigido em legislação federal; 

- Documento de comprovação que está registrado e com a situação regularizada junto 

ao órgão de conselho de classe correspondente a sua formação profissional, quando 

for o caso, devidamente comprovado com a documentação exigida. 
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