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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 014/2019 
ENFERMEIRO - HEMODIÁLISE 

EDITAL DE ABERTURA 
 
DAS VAGAS 
 
Enfermeiro - Hemodiálise 
Número de Vagas: 01 (uma) 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades 
de enfermagem, em clientes submetidos ao tratamento dialítico com ou 
sem circulação extracorpórea.  

 Verificar os materiais e equipamentos necessários ao tratamento dialítico.  
 Recepcionar o paciente na unidade de Terapia Renal Substitutiva 

certificando-se do correto preenchimento dos impressos próprios da área 
no prontuário, da pulseira de identificação e indicação médica para o 
procedimento.  

 Passar o plantão informando as condições clínicas do paciente para o 
enfermeiro responsável da unidade de destino do paciente.  

 Solicitar conserto dos equipamentos e manutenção preventiva sempre 
que necessário.  

 Acompanhar as mudanças de normas, legislações, diretrizes e 
recomendações, garantindo a atualização para prática segura da 
assistência em área específica de atuação em nefrologia e terapia 
substituitiva renal.  

 Cumprir e fazer cumprir o uso de EPI da equipe de enfermagem sob sua 
responsabilidade. 

 Ligar e monitorar o procedimento dialítico instalado e atender as 
necessidades clínicas do paciente durante o procedimento.  

 Elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem para prevenção, 
tratamento e minimização de ocorrências adversas aos pacientes 
submetidos ao tratamento dialítico. Realizar a SAE, bom como os 
registros de enfermagem necessários na Unidade de Terapia Renal 
Substitutiva. 

 Realizar estatística mensal. 
 Conhecer e aplicar a legislação pertinente aos serviços de hemodiálise e 

nefrologia. 
 

REQUISITOS 
 
 Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão. 
 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
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 Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da 

função.  
 Possuir, na data de realização da prova objetiva, os documentos 

comprobatórios dos requisitos exigidos para a função. 
 Estar com o registro no Conselho de Enfermagem em dia com os deveres 

para o exercício profissional. 
 Ter conhecimetno, habilidade compatíveis com a função de Enfermeiro 

Assistencial Especialista em assistência ao paciente com Nefropatia e/ou 
Terapia de Substituição Renal (hemodiálise e hemofiltração) para assistir, de 
maneira integral, aos pacientes e familiares, tendo como base a legislação 
profissional vigente; cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares e 
legislações pertinentes às áreas de auação.  

 Possuir postura, respeito à hierarquia, competência para liderar, tomada de 
decisões; facilidade no trabalho em equipe, colaborativo; ter iniciativa, senso 
crítico-reflexivo, responsabilidade; capacidade de adaptação a mudanças, 
autonomia, flexibilidade; prontidão para enfrentar desafios, prontidão para 
mobilizar recursos e ética profissional.  

 Seguir a legislação específica de Exercício Profissional, Código de Ética de 
Enfermagem e correlacionadas ao seu conselho profissional.  

 Prover continuidade da assistência integral, segura e sistematizada aos 
pacientes críticos e não críticos em terapia renal substitutiva e seus 
familiares obedecendo às normas, rotinas e procedimentos 
institucionalizados e descritos no regimento e atribuições.  

 Experiência profissional em serviços de homodiálise de, no mínimo, 06 (seis) 
meses e pós-graduação concluida, ou em andamento, em nefrologia. 

 
CARGA HORÁRIA 
 

180 horas mensais. 
 
INSCRIÇÃO VIA SITE - www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0142019 
 

Das 14:00 horas do dia 23/04/2019 as 14:00 horas do dia 02/05/2019. 
 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

FASE 1 – Prova Objetiva Tipo Múltipla Escolha 
 

Serão convocados para a Fase 1 os candidatos com inscrição válida. 
 

Ao se apresentar para realização da prova objetiva o candidato deverá 
apresentar:  
 
 

 Cópia e original da Certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral. 
 Cópia da carteira de Reservista (se for o caso). 
 Cópia atualizada do Curriculum Vitae. 
 Cópia do RG e Registro no COREN com a última anuidade paga. 
 Cópia do certificado de conclusão do Programa de Residência em 

Enfermagem em Nefrologia, reconhecida pelo MEC e/ou Conselho Regional 
de Enfermagem, ou título de especialista em Enfermagem em Nefrologia, 
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reconhecido pelo MEC e/ou Conselho Regional de Enfermagem, ou 
cursando para fins de titulação. 

 Comprovação de experiência de no mínimo 06 (seis) meses de assistência 
ao paciente com Nefropatia e/ou Terapia de Substituição Renal (homodiálise 
e homofiltação). 

 Declaração de conclusão de pós-graduação em nefrologia ou em 
andamento. 

 Carta atestando experiência em serviços de homodiálise de, no mínimo, de 
06 (seis) meses.  
 

A não apresentação dos documentos solicitados excluirá 
automaticamente o candidato do processo seletivo. 
 

A prova objetiva será avaliada e pontuada em escala de 0 a 100 pontos. 
 

Será considerado classificado para a Fase 2 o candidato que obtiver acertos 
correspondentes a 70 (setenta) pontos ou mais na prova objetiva. 
 

Programa da Prova: Conhecimento específico sobre as principais atividades e 
atribuições das funções do cargo solicitado e, se for o caso, de sua 
especialidade. 
 

DATA DA PROVA: 06/05/2019 AS 14:00 HORAS 
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Auditório Décio Silvestre Kormann (G) 

CHEGAR COM ANTECEDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS. 
 
FASE 2 – Avaliação Curricular 
 

Os currículos serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 
FASE 3 – Entrevista 
 

As entrevistas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 

DATA DAS ENTREVISTA 
LOCAL, DIA E HORÁRIO SERÃO FORNECIDOS PELO SITE 

 
ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS FASES 
 
FASE 1 – Peso 1 
FASE 2 – Peso 1 
FASE 3 – Peso 1 
 
CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação final dos candidatos dar-se-á através da aferição de MÉDIA, 
conforme fórmula: 
 
 

(PROVA 
ESCRITA) +  (AVALIAÇÃO 

CURRICULAR) +  (ENTREVISTA) / 3 = RESULTADO 

ABAIXO EXEMPLO DE MAIOR PONTUAÇÃO 
100 + 100 + 100 / 3 = 100 
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Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 70 (setenta) ou 
mais pontos. 
 
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 
 

Salário inicial: R$ 4.695,14  
Salário efetivo: R$ 5.164,65 
 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

As informações de local e horário das provas, convocações, etapas, resultados 
do Processo Seletivo, assim como outras que se façam necessárias serão 
disponibilizadas através do site:  

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0142019 
 

O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do 
Processo Seletivo, consultando o site acima. 

Em caso de igualdade na classificação será utilizado o critério de desempate 
de MAIOR IDADE. 

Serão convocados para entrevista os candidatos aprovados na prova objetiva. 

Este Processo Seletivo terá validade de 02 anos. 

Havendo necessidade de reposição de colaboradores na instituição 
referente ao cargo do presente edital serão convocados os candidatos 
aprovados em banco de dados respeitando a ordem de classificação do 
candidato e o prazo de validade deste processo seletivo.  
 
Não será permitida a participação de servidores/funcionários do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia neste processo seletivo. 
 
 

São Paulo, 22 de abril de 2019. 
RECURSOS HUMANOS  


