Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
PROCESSO SELETIVO 011/2019
ENFERMEIRO - OPO
RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA
Local de atuação

Hospital Dante Pazzanese – São Paulo
180 horas mensais

Carga horária
Número de vagas
Atribuições

Principais requisitos

Apresentar no dia da
prova

Prazo para inscrição

02 (duas)
Coordenar serviços de enfermagem.
Padronizar normas e procedimentos de enfermagem.
Monitorar processo de trabalho.
Planejar ações de enfermagem, elaborar projetos de
ação e avaliar resultados.
Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão.
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
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.
Possuir capacitação profissional em atividades
relacionadas à doação de orgãos e tecidos para
transpante.
Capacitação para a realização de procedimentos
técnicos em diferentes etapas do processo de doação
e transplante de orgãos e tecidos incluindo a retirada
de córnea e globos oculares de doadores falecidos.
Conhecimento e habilidade para ministrar aulas
relacionadas ao processo de doação de orgãos e
tecidos.
Experiência como residente de enfermagem em
cardiologia de, no mínimo, 02 (dois) anos.
Disponibilidade para viagens.
Cópia e original da Certidão de Regularidade com a
Justiça Eleitoral.
Cópia da carteira de Reservista.
Cópia atualizada do Curriculum Vitae.
Cópia do RG e Registro no COREN com a última
anuidade paga.
Carta de referência comprovando, pelo menos, 02
(dois) anos como residente de enfermagem em
cardiologia.
Das 14:00 horas do dia 23/04/2019
As 14:00 horas do dia 02/05/2019
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Fundação Adib Jatene
Datas das provas

06/04/2019 – 09:00 H
Auditório Décio Silvestre Kormann (G)

Datas das entrevistas 08/05/2019 – 09:00 H – Torre - 5º andar RH
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0112019
O candidato será responsával por acompanhar o
desdobramento do Processo Seletivo pelo site.
São Paulo, 22 de abril de 2019.
RECURSOS HUMANOS
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