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Processo Seletivo nº 01/2021- CASTELO DOS SONHOS/PA 
 

 O Instituto Social Mais Saúde, está promovendo processo de seleção para 

ocupação de vagas no Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos, localizado 

no Distrito de Castelo dos Sonhos – Município de Altamira-PA. O edital de 

processo seletivo é o de número 001/2021, cujas contratações serão pelo regime 

CLT.  

 
1. DA DIVULGAÇÃO 
 

1.1. A divulgação do resultado deste Processo Seletivo dar-se-á através 
do site do Instituto Social Mais Saúde 
www.institutomaissaude.org.br  
 

1.2. O processo será dividido nas seguintes etapas: todas em caráter 
eliminatório: 

 
 Análise curricular 
 Comprovação da documentação exigida para o cargo 
 Entrevista pela área de Recursos Humanos (online) 

 
2. DOS CARGOS 

 

QTDE FUNÇÃO 
CARGA 

HORARIA  TURNO SALARIO INSALUB. PRE-REQUISITO 

4 ENFERMEIRO 180 N R$  2.500,00  R$  220,00  
Diploma de Graduação em Enfermagem e 
Inscrição Ativa no COREN/PA. 

4 ENFERMEIRO 180 D R$  2.500,00  R$  220,00  
Diploma de Graduação em Enfermagem e 
Inscrição Ativa no COREN/PA. 

14 
TECNICO DE 

ENFERMAGEM 
180 N R$  1.400,00  R$  220,00  

Certificado de Formação Técnica e inscrição 
ativa no COREN/PA. 

14 
TECNICO DE 

ENFERMAGEM 180 D R$  1.400,00  R$  220,00  
Certificado de Formação Técnica e inscrição 
ativa no COREN/PA. 

2 ENFERMEIRO 220 D R$  2.650,00  R$  220,00  
Diploma de Graduação em Enfermagem e 
Inscrição Ativa no COREN/PA. 

2 
TECNICO DE 

GESSO 
180 N R$  1.350,00  R$  220,00  Formação Técnica 

2 
TECNICO DE 

GESSO 
180 D R$  1.350,00  R$  220,00  Formação Técnica 
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1 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
120 

 D R$  2.600,00 R$  220,00 Diploma de Graduação em Assistência Social 

3 
AUX. 

ADMINISTRATIVO 
220 

 D R$  1.320,00 R$  220,00 Ensino médio completo 

1 
Tec. Segurança 
Trabalho 

220 D R$ 1.900,00 R$220,00 Certificado de Formação Técnica  

2 Fisioterapeuta 120 D R$2.600,00 R$220,00 Ensino Superior Completo e registro ativo no 
conselho de classe 

2 Farmacêutico 180 N R$  3.255,77 R$220,00 
Ensino Superior Completo e registro ativo no 
conselho de classe 

2 Farmacêutico 180 D R$ 3.255,77 R$220,00 
Ensino Superior Completo e registro ativo no 
conselho de classe 

 
 

2.1. Todos os interessados deverão encaminhar seus currículos e os 
documentos relacionados no pré-requisito da vaga para o e-mail: 
selecao@castelo.institutomaissaude.org.br, colocando no assunto do 
e-mail a vaga pretendida, até o dia 22/02/2021 às 18h00. 

 
3. ENTREVISTAS 
 

3.1. Os candidatos com maior pontuação na fase anterior, serão 
convocados para entrevista presencial ou por meio remoto, em que 
será observado competências, habilidades e atitudes primordiais 
para o desenvolvimento do trabalho no Hospital Público Geral de 
Castelo dos Sonhos. 
 

3.2. Tendo em vista a necessidade de distanciamento social em virtude 
da pandemia de COVID19 a entrevista poderá ser realizada por meio 
remoto, utilizando de ferramentas digitais para videoconferência ou 
vídeo chamada. 

 
4. DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. A contratação será feita por contrato de trabalho, pelo regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

 
4.2. O Departamento de Recursos Humanos disponibilizará no site do 

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE, relação dos candidatos 
aprovados no processo seletivo; 

 
4.3. O candidato ao ingressar ao corpo de colaboradores do INSTITUTO 
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SOCIAL MAIS SAUDE não obterá estabilidade de qualquer forma, 
salvo nos casos prescritos em Lei, será submetido ao período de 
experiência de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado 
por mais 45 (quarenta e cinco) dias. Findando o período de 
experiência o contrato de trabalho passa a ser por prazo 
indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento dentro 
dos limites estabelecidos pela legislação trabalhista vigente; 

 
4.4. Os candidatos aprovados serão convocados pelo Departamento de 

RH através do endereço de e-mail ou telefone, para a contratação, 
atendendo ao número de postos de trabalho existentes, segundo a 
classificação divulgada; 

 
4.5. Se o número de aprovados for superior ao número de vagas 

disponíveis, estes ficarão incluídos no cadastro reserva válido por 06 
meses, prorrogáveis por igual período, a critério do INSTITUTO 
SOCIAL MAIS SAUDE. A convocação dos aprovados integrantes 
do cadastro reserva obedecerá à ordem de classificação; 

 
4.6. O candidato aprovado assume desde já a responsabilidade de se 

manter em situação regular perante o conselho de classe, devendo 
apresentar, sempre que solicitado o comprovante de regularidade. 
Caso esteja em situação irregular e que impeça o exercício da 
profissão, serão tomadas medidas administrativas; 

 
4.7. A aprovação do candidato dependerá também da aptidão nos 

exames médicos requeridos, destinados à avaliação da sua condição 
de saúde, em atendimento ao art. 168 e seguintes da CLT; 

 
4.8. A contratação na função será efetuada se forem atendidas as 

seguintes condições: 
 

4.8.1. Apresentar documentação que comprove os itens pontuados; 
 

4.8.2. Ser considerado apto no exame admissional; 
 

4.8.3. Apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do documento com fé pública que garanta sua 

identificação (Cédula de Identidade Civil ou Militar, 
Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou Carteira 
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Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei nº 
9.503/97, com fotografia). Não serão aceitos cartões de 
protocolo ou outros documentos; 

 
b) 02 (duas) fotos coloridas 3X4 recentes; 
 
c) Fotocópia do Título de Eleitor, com o comprovante de 

voto da última eleição ou Certidão emitida pelo cartório 
eleitoral; 

 
d) Original da Carteira do Trabalho e Previdência Social; 
 
e) Fotocópia de documento que comprove quitação com as 

obrigações militares (quando for candidato do sexo 
masculino); 

 
f) Fotocópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF); 
 
g) Fotocópia do PIS, se cadastrado; 
 
h) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 
i) Fotocópia da Certidão de nascimento dos (as) filhos (as) até 

18 anos; 
 
j) Fotocópia de Histórico Escolar que comprove a 

escolaridade exigida no item 3 
 

k) Fotocópia de comprovante de residência que contenha 
CEP; 

 
l) Fotocópia da carteira de vacinação regularizada; 

 
m) Fotocópia da carteira do Conselho Regional (se cargo 

com registro obrigatório em conselho regional); 
n)  
o) Comprovante de regularidade do Conselho Regional 

(se cargo com registro obrigatório). 
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5. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 

5.1. A vigência do Processo Seletivo nº 001/2021 será de 06 (seis) meses 
a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério do INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE. 

 
6. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
 

6.1. O Instituto Social Mais Saúde, em conformidade à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018), mediante 
autorização, reconhecimento e aceite do candidato fará a guarda 
dos dados pessoais do candidato, com a finalidade exclusiva para 
participação do processo seletivo, pelo período a que durar a 
seleção, e designa o prazo de 01 (um) ano para manter seus dados 
em arquivo. 
 

6.2. O inteiro teor da Política de Privacidade ficará disponível para 
acesso dos candidatos no site do Instituto Social Mais Saúde. 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1. Todas as vagas oferecidas neste edital serão obrigatoriamente 
preenchidas dentro do prazo de validade do Processo Seletivo 
havendo candidatos habilitados; 
 

7.2. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos 
os atos publicados referentes a esse Processo Seletivo; 

 
7.3. Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo, 

inclusive gastos com viagens, hospedagem, alimentação, 
transporte, bem como aquelas relativas à apresentação para a 
admissão, correrão por conta do próprio candidato. 
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19/02/2021 Publicação do Extrato do Edital 

De 19/02/2021 a 22/02/2021 Período de Inscrições. 

23/02/2021 
Análise e validação dos 

currículos. 

 
 

24/02/2021 

 
Entrevistas com caráter 

eliminatório e 
Classificatório das 08h às 18h00. 

25/02/2021 

Publicação da lista de canditados 
aprovados no site 
www.institutomaissaude.org.br 

 
 
* As datas apresentadas são meramente previstas e podem ser alteradas. 
Deve o candidato acompanhar as publicações pelo site 
www.institutomaissaude.org.br - Processos Seletivos – Castelo dos 
Sonhos/PA. 
 
 
 
 

 
Castelo dos Sonhos/PA, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 


