
CARGO SEÇÃO FORMAÇÃO ESCOLAR / REQUISITOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO ATO DA 

INSCRIÇÃO

ANALISTA DE QUALIDADE JR QUALIDADE

Ensino Superior cursando em Administração de empresas,

enfermagem, gestão da qualidade e/ou afins; Desejável pós

graduação na área de qualidade; 06 meses de experiência 

como

analista de qualidade, desejável no âmbito hospitalar;

Informática Intermedária.

Currículo com foto atualizado; Documento Oficial com foto (RG

e/ou CNH); Declaração de ensino superior cursando; Declaração 

de vínculo empregatício constando data de admissão e demissão 

(quando for o caso) e/ou comprovante da CTPS na área da 

qualidade.

ENFERMEIRO (A) DIVERSOS

Ensino Superior Completo em Enfermagem; COREN Ativo e 

regular; 06 meses de experiência como enfermeiro (a) e/ou 

estágio de 180 horas na área; Informática Básica.

Curriculo com foto atualizado; Diploma ou declaração de 

conclusão de curso em Enfermagem (não será aceito histórico 

escolar); Comprovante do COREN com data de validade e 

Certidão Negativa do COREN; Declaração de vínculo empregatício 

constando data de admissão e demissão (quando for o caso) 

e/ou comprovante da CTPS somente como Enfermeiro(a) 

assistencial e/ou estágio de 180 horas na área.

INSTRUMENTADOR CIRURGICO CENTRO CIRURGICO

Ensino médio Completo; Curso Técnico (a) em Enfermagem;

COREN Ativo; 06 meses de experiência em Instrumentação

Cirúrgica e/ou Curso de Instrumentação Cirúrgica; Informática

Básica. 

 Currículo atualizado; Documento Oficial com foto (RG e/ou 

CNH);

Diploma ou Declaração de conclusão de curso Técnico em

Enfermagem (não será aceito histórico escolar); Cópia do COREN

ativo com validade; Certidão de Regularidade do Coren de até 30

dias de emissão; Declaração de vínculo empregatício constando

data de admissão e demissão somente como Instrumentador 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DIVERSOS

Ensino médio Completo; Curso Técnico (a) em Enfermagem;

COREN Ativo e regular; 06 meses de experiência e/ou estágio 

de 180 horas na área; Informática

Básica.

Currículo com foto atualizado; Documento Oficial com foto (RG

e/ou CNH); Diploma ou declaração de conclusão de curso em

Técnico(a) de Enfermagem (não será aceito histórico escolar);

Comprovante do COREN com data de validade; Declaração de

vínculo empregatício constando data de admissão e demissão

(quando for o caso) e/ou comprovante da CTPS somente como

Técnico(a) de Enfermagem em âmbito assistenciais e/ou estágio 

de 180 horas na área.
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TÉCNICO (A) DE IMOBILIZAÇÃO 

ORTOPÉDICA 
PRONTO SOCORRO

Ensino médio Completo; Curso Técnico (a) em imobilização

ortopédica; 06 meses de experiência em imobilização

ortopédica; Informática Básica.

Currículo com foto atualizado; Documento Oficial com foto (RG

e/ou CNH); Diploma ou declaração de conclusão de curso em

Técnico(a) de Imobilização Ortopédica; Declaração de vínculo

empregatício constando data de admissão e demissão (quando 

for

o caso) e/ou comprovante da CTPS somente como Técnico(a) de

Imobilização Ortopédica.

TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA IMAGINOLOGIA

Curso Técnico em Radiologia completo; Conselho profissional 

ativo e regular; 06 meses de experiência na área; informática 

básica.

Currículo com foto atualizado; Diploma ou declaração de 

conclusão de curso em Técnico(a) em Radiologia (não será aceito 

histórico escolar); Comprovante do CRTR ativo e regular; 

Declaração de vínculo empregatício constando data de admissão 

e demissão (quando for o caso) e/ou comprovante da CTPS 

somente como Técnico(a) em Radiologia.


