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EDITAL DE SELEÇÃO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
Nº 04/2019 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Diretor Administrativo da Faculdade Adventista da Bahia – FADBA, no uso de suas 
atribuições, torna pública a realização do Processo Seletivo para Técnico de Enfermagem na 
Clínica Adventista da Bahia, com previsão de admissão imediata. 
  

DOS CANDIDATOS 
 

Art. 2º Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos com ensino médio completo e 
que possuam curso técnico em Enfermagem. 
 
§1º Somente serão considerados os títulos, diplomas e certificados conferidos na forma da 
legislação vigente. 
 
§2º Documentos obtidos no exterior são aceitos, se já revalidados na forma legal. 
 
§3º A função, titulação mínima exigida, carga horária e o número de vagas, estão 
estabelecidos a seguir:  
 

FUNÇÃO TITULAÇÃO MÍNIMA CARGA HORÁRIA NÚMERO DE VAGAS 

Técnico de 
Enfermagem 

Curso Técnico em 
Enfermagem 

40h/semana 

1  
(Contrato com prazo 

determinado, até 
28/06/2019) 

Técnico de 
Enfermagem do 

Centro de Materiais 
de Esterilização 

(CME) 

1 

 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 3º A remuneração consiste no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).  
 

DA INSCRIÇÃO 
Art. 4º O candidato deverá encaminhar para o e-mail trabalheconosco@adventista.edu.br o 
currículo (atualizado e com a comprovação do curso de Técnico em Enfermagem), juntamente 
com Ficha de Inscrição para o Processo Seletivo. 
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Parágrafo único. Os demais documentos pessoais e para comprovação do currículo deverão 
ser entregues em até 7 dias corridos, na ocasião da efetivação. 
 
Art. 5º O recebimento de currículos se dará até o dia 13 de fevereiro de 2019. 

 
 DA SELEÇÃO  

Art. 6º O processo seletivo compreenderá 3 (três) etapas, a saber:  
I - 1ª Etapa: Análise do currículo - (20% da pontuação total);  
II - 2ª Etapa: Prova de conhecimentos específicos - (40% da pontuação total); 
II - 3ª Etapa: Entrevista - (40% da pontuação total).  
 
§1º Na 1ª etapa, serão consideradas as seguintes qualificações do candidato: titulação, 
experiência profissional na área, dentre outras. 
 
§2º Na 2ª etapa serão avaliados os conhecimentos específicos da função. 
 
§3° Na 3ª etapa serão consideradas os itens: motivação para docência na instituição, 
alinhamento com os valores organizacionais e desenvoltura na entrevista. 
 
Art. 7º As informações de dia, horário e local de realização das etapas da seleção para Técnico 
em Enfermagem serão encaminhadas via e-mail para os candidatos pré-selecionados na 
primeira etapa. 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 8º Técnico de Enfermagem: atuar na administração de medicamentos em atenção básica; 
vacinação; realização de curativos; visita e atendimento domiciliar; fechamento de produção 
(SIAB, E-SUS); organização, controle e balanço de medicamentos na farmácia da USF; 
antropometria: verificação de pressão arterial, glicemia capilar, temperatura, peso, IMC, as 
regras do Regimento Interno desta Instituição, dentre outras.  
Técnico do CME: controle, preparo, esterilização e distribuição dos materiais hospitalares.  
 
                                                         DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 9º Os candidatos remanescentes, comporão uma lista de espera por ordem de 
classificação e poderão ser convidados a ocupar eventuais vagas que possam surgir. 
 
Art. 10º Não será concedido pedido de revisão de qualquer uma das etapas do processo 
seletivo. 
 
Art. 11º Os casos omissos serão decididos inicialmente pela Gestão de Talentos, podendo esta 
recorrer à Direção Administrativa desta instituição em caso de dúvida. 

               
   

                         Ilvo Coutinho                  Débora Conceição 
         Direção Administrativa                                                 Gestão de Talentos 


