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O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci-SP é uma entidade filantrópica, sem fins 
lucrativos, fundada em março de 1964 por um grupo de empresários do setor para atender os trabalhadores da construção e 
seus familiares e tem como missão promover ações de assistência social, nela incluída saúde, educação e demais atividades 
afins. 

O Seconci-SP, por sua grande experiência na atenção à saúde e por já atuar como parceiro do Estado, retirando das filas 
do SUS milhares de usuários, foi convidado, em 1998, a participar de processo de qualificação da primeira geração de 
Organizações Sociais de Saúde (OSS) do país. 

Em 2006, o Seconci-SP se qualificou como OSS pelo Município de São Paulo. Sob a denominação de Superintendência 
de Atenção à Saúde (SAS), desde abril de 2008 o Seconci-SP é responsável pelo gerenciamento de Unidades e Serviços de Saúde 
na Atenção Básica nos territórios de Penha e Ermelino Matarazzo. 

A SAS Seconci/SP torna público a captação de currículos para composição de banco de currículo, por meio do Edital 
contínuo, através do portal www.sas-seconci.org.br. 

 
1. OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO 

 
Publicização contínua para recebimento de currículo de categorias existentes no quadro de profissionais das Unidades e 

Serviços gerenciados pela SAS-Seconci/SP para composição do Banco de Talentos, em atendimento a oportunidades. 
Segmentos: Unidade Básica de Saúde – UBS, Estratégia e Saúde da Família – ESF, Assistência Médica Ambulatorial – AMA, 
Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades – AMA Especialidades, UBS/AMA Integradas Unidades Básicas de Saúde 
Integradas com Assistência Médica Ambulatorial, Centro de Atenção Psicossocial- CAPS Adulto, Infantojuvenil e Álcool e Drogas, 
Hospital Dia Rede Hora Certa, Unidades de Acolhimento –UA, Serviço de Residência Terapêutica -SRT, Equipe Multidisciplinar de 
Atendimento Domiciliar – EMAD, Equipe Multidisciplinar de Apoio – EMAP, Núcleo de Ampliado à Saúde da Família -NASF, 
Centro Especializado em Reabilitação – CER, Programa de Acompanhante de Idoso – PAI. 

 
2. CARGO  

 

Função Descrição Sumária Requisitos Exigidos  

Acompanhante 
Comunitário - 

PAI 

Cuidar de idosos a partir de objetivos 
estabelecidos pelas Instituições especializadas ou 
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, 
saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da pessoa assistida; 
realizar acompanhamento domiciliar, com agravos 
no campo da saúde, decorrentes de: fragilidade, 
senilidade, dependência funcional, transtorno 
e/ou deficiência mental, rede social e familiar 
precária, risco de institucionalização; desenvolver 
ações de prevenção e promoção à saúde, visando 
à melhoria da situação de saúde. 
 
 
 

Ensino Médio Completo 
Desejável experiência  em atendimento 

ao público idoso 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.acompcomu
nitario@sas-

seconci.org.br  

Acompanhante 
Comunitário - 

SRT  

Promover a atenção, defesa e proteção às pessoas 
em situações de risco pessoal e social; cuidar de 
jovens, adultos e/ou  idosos, a partir de objetivos 
estabelecidos pelas Instituições especializadas ou 
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, 
saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer do morador; trabalhar 
em equipe, no cuidado e acompanhamento dos 
moradores que passaram longos intervalos em 
hospitais psiquiátricos, com vínculos familiares 
frágeis ou inexistentes. 
 
 

Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência  em atendimento 

ao público 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.acompcomu
nitario@sas-

seconci.org.br  
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*Agente 
Comunitário 

de Saúde 
 (Ver item 8) 

 

Desenvolver serviços de promoção e apoio à 
saúde, visitas domiciliares periódicas; orientar a 
comunidade para promoção da saúde; assistir 
pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de 
saúde, sob orientação e supervisão de 
profissionais da saúde; rastrear focos de doenças 
específicas; promover educação sanitária e 
ambiental; participar de campanhas preventivas; 
incentivar atividades comunitárias; desenvolver 
ações que busquem a integração entre a equipe 
de saúde e a população adstrita à Unidade Básica 
de Saúde (UBS), considerando as características e 
as finalidades do trabalho de acompanhamento 
de indivíduos, grupos sociais ou coletividade. 

Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência  em atendimento 

ao público 
(Ver item 8) 

Agente De 
Promoção 
Ambiental  

Orientar e monitorar as atividades no território 
para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de visitas ambientais, visando o 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária; 
promover educação sanitária e ambiental; apoiar 
e desenvolver ações  locais e Inter setoriais; 
apoiar e desenvolver ações locais do Programa de 
Ambientes Verdes e Saudáveis. 

Ensino Médio Completo 
Desejável Ensino Técnico em Meio 

Ambiente 
Desejável experiência no Programa 

Ambientes Verdes e Saudáveis 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.apa@sas-
seconci.org.br   

Agente De 
Segurança  

Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e 
pelo cumprimento das leis e regulamentos; 
recepcionar e controlar a movimentação de 
pessoas em áreas de acesso livre e restrito; 
efetuar rondas periódicas junto à residência, 
observando qualquer situação que venha a pôr 
em risco a integridade física de pacientes e 
funcionários, efetuando quando necessário o 
controle de registro de ocorrências. 

Ensino Médio Completo 
Desejável experiência  em atendimento  

e Curso de Vigilante ou similar 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.agentedeseg
uranca@sas-

seconci.org.br  

Agente 
Redutor De 

Danos 

Promover a atenção, defesa e proteção às pessoas 
em situações de risco pessoal e social; 
conscientizar a população, na tentativa de reduzir 
os riscos e danos causados pelo excesso do álcool 
e outras drogas e pela falta de conhecimento; 
informar sobre serviços de saúde, recursos sociais 
e programas educativos; zelar pelo bem-estar, 
saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer do morador/usuário.  

Ensino Médio Completo 
Desejável curso relacionado à Redução 
de Danos ou cursando Ensino Superior 

em área de Humanas 
Desejável experiência em Redução de 

Danos 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.ard@sas-
seconci.org.br  

Assistente 
Administrativo 

Executar serviços de apoio na Unidade de Saúde; 
atender fornecedores, usuários e colaboradores, 
fornecendo e recebendo informações; controlar o 
fluxo de documentos variados, cumprindo prazos 
e todo o procedimento necessário; preparar 
relatórios e planilhas; executar serviços gerais de 
rotina administrativa.  

Ensino Superior em andamento na área 
Administrativa, Recursos Humanos 

e/ou áreas correlatas. 
Experiência em rotinas administrativas, 

atendimento ao público e bons 
conhecimentos em informática 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br  

Assistente 
Social 

Prestar serviços sociais orientando 
pacientes/usuários, famílias e comunidade sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), 
serviços e recursos sociais, fazendo uso de todo o 
aparato técnico, referencial teórico, 
metodológico, princípios éticos e políticos; 
executar atividades técnicas englobando os 
aspectos sócio-econômico-culturais, relacionados 
ao processo saúde-doença, propondo medidas 
que contribuam para a realização do tratamento 
integral do paciente/usuário; reuniões de equipe; 
discussão de casos e ações inter e intra-setoriais; 
realizar, quando necessário, visita domiciliar.  

Ensino Superior completo 
CRESS/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde e/ou Saúde Mental 

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.assistenteso
cial@sas-

seconci.org.br  

Auxiliar 
Administrativo 

Executar atividades administrativas em geral nas 
diversas áreas da instituição, envolvendo: suporte 

Ensino Médio Completo 
Experiência em rotinas administrativas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  
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administrativo, trabalhos de digitação, emissão e 
preenchimento de documentos e guias; controlar, 
organizar e atualizar arquivos e documentos 
diversos; atender ao público, receber, expedir e 
distribuir documentos; cadastrar documentos em 
sistema próprio.  

e atendimento ao público 
Bons conhecimentos em informática 

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br 

Auxiliar De 
Enfermagem 

Prestar assistência ao paciente/usuário, atuando 
sob supervisão do enfermeiro; desempenhar 
tarefas pertinentes a área de curativos, vacinação, 
coletas de exames, administração de 
medicamentos e organizar o ambiente de 
trabalho; auxiliar médico/ enfermeiro na 
realização de procedimentos; atuar em 
conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança; realizar 
registros e elaborar relatórios técnicos; 
comunicar-se com pacientes/usuários e familiares 
e com a equipe de saúde; integrar a equipe de 
saúde, participando de todas as atividades de 
diagnóstico, planejamento e avaliação das ações 
individuais e coletivas, visando a promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 
da comunidade; desenvolver ações educativas 
junto à população.  

Ensino Médio Completo 
Curso Técnico de Auxiliar de 

Enfermagem Completo 
COREN/SP ativo  

Conhecimentos em Informática 
Desejável experiência para cada 

segmento:  
AMA: Urgência e Emergência e/ou 

Eletrocardiograma. 
UBS TRADICIONAL: sala de vacina, 
curativo e/ou coleta de exames.  

CAPS: cuidados de Saúde Mental. 
PAI: cuidador de idoso. 

EMAD: curativo e/ou cuidados 
paliativos 

  

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.enfermagem
@sas-seconci.org.br  

Auxiliar em 
Saúde Bucal 

Previr doença bucal participando de programas de 
promoção à saúde, projetos educativos e de 
orientação de higiene bucal; realizar ações 
educativas e palestras, orientações e discussões 
técnicas; realizar preparação dos pacientes, 
medicamentos e materiais; lavar, secar e 
esterilizar os instrumentos utilizados conforme 
normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança.  

Ensino médio Completo 
Curso de capacitação de Auxiliar em 

Saúde Bucal Completo 
CRO/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.saudebucal
@sas-seconci.org.br  

Coordenador 
de Atenção à 

Saúde 

Assessorar, coordenar e acompanhar ações de 
saúde; apresentar propostas de estratégias para 
as Unidades de Saúde; assessorar as gerências das 
unidades em interfaces com supervisões e 
coordenadoria da saúde. Monitorar os Programas 
de Atenção Básica. Apresentar os resultados das 
ações realizadas no acompanhamento das 
Unidades. Acompanhar os indicadores 
epidemiológicos das Unidades.  

Ensino Superior completo 
Desejável experiência com 

coordenação, planejamento e ações em 
Atenção Primária de Saúde 
Desejável formação e/ou 

Aprimoramento Profissional para cada 
segmento: 

AMA: Urgência e Emergência  
UBS TRADICIONAL: Atenção Primária de 

Saúde e/ ou Saúde Pública 
CAPS: saúde mental 

ESF: Estratégia e Saúde da Família e/ou 
Saúde Pública 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.gestao@sas-
seconci.org.br  

Dentista 
Clínico 

Atender e orientar pacientes e executar 
procedimentos odontológicos, aplicar medidas de 
promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, 
interagindo com profissionais de outras áreas; 
desenvolver atividades profissionais junto a 
crianças, adultos e idosos, com ou sem 
necessidades especiais, em diferentes níveis de 
complexidade; discussão de casos e ações inter e 
intra-setoriais; realizar, quando necessário, visita 
domiciliar. 

Ensino Superior completo 
CRO/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde  

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.saudebucal
@sas-seconci.org.br  

Educador 
Físico  

Desenvolver com crianças, jovens e adultos, 
atividades físicas; atender com qualidade as 
necessidades físicas dos pacientes atendidos pela 
equipe do CAPS Adulto, UBS ou pacientes 
atendidos pela equipe do Programa Saúde da 

Ensino Superior completo 
CREF/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde  

Desejável formação e/ou 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.educadorfisi
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Família; elaborar projetos terapêuticos, por meio 
de discussões de casos periódicos; realizar ações 
multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 
discussão de casos e ações inter e intra-setoriais; 
realizar, quando necessário, visita domiciliar. 

aprimoramento em Saúde Pública ou 
áreas correlatas 

co@sas-seconci.org.br  

Enfermeiro 

Supervisionar e liderar equipe de enfermagem; 
prestar assistência ao paciente e/ou usuários; 
coordenar, planejar ações e auditar serviços de 
enfermagem; realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; planejar e avaliar as ações 
individuais e coletivas, visando a promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 
da comunidade; desenvolver ações educativas 
junto à população; trabalhar em conformidade às 
boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; discussão de casos e ações inter e 
intra-setoriais; realizar, quando necessário, visita 
domiciliar.  

Ensino Superior completo 
COREN/SP ativo  

Desejável experiência com 
coordenação, planejamento e ações em 

Atenção Primária de Saúde 
Desejável formação e/ou 

Aprimoramento Profissional para cada 
segmento: 

AMA: Urgência e Emergência  
UBS TRADICIONAL: Atenção Primária de 

Saúde e/ ou Saúde Pública 
CAPS: saúde mental 

PAI: Geriatria 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.enfermagem
@sas-seconci.org.br  

Enfermeiro - 
ESF 

Supervisionar e liderar equipe de enfermagem; 
prestar assistência ao paciente e/ou usuários; 
coordenar, planejar ações e auditar serviços de 
enfermagem; planejar, gerenciar, coordenar e 
avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e Técnicos de 
Enfermagem, bem como supervisionar, coordenar 
e realizar atividades de qualificação e educação 
permanente da equipe de ESF; realizar consultas e 
procedimentos de enfermagem na Unidade Básica 
de Saúde; discussão de casos e ações inter e intra-
setoriais; realizar, quando necessário, visita 
domiciliar.  

Ensino Superior completo 
COREN/SP ativo  

Desejável experiência com 
coordenação, planejamento e ações em 

Atenção Primária de Saúde 
Formação e/ou aprimoramento em 
Estratégia e Saúde da Família e/ou 

Saúde Pública 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.enfermagem
@sas-seconci.org.br  

Farmacêutico 

Supervisionar e liderar equipe da Farmácia; 
realizar dispensação de medicamentos e controle 
de psicotrópicos; notificar a farmacovigilância; 
avaliar solicitações de medicamentos não 
padronizados; prestar orientações técnicas 
referentes aos medicamentos visando o controle 
dos processos;  orientar sobre a administração de 
medicamentos aos profissionais da Instituição e 
usuários / pacientes; discussão de casos e ações 
inter e intra-setoriais; realizar, quando necessário, 
visita domiciliar. 
 

Ensino Superior completo 
CRF/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde  

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Farmácia Clínica, 

Saúde Pública ou áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.farmacia@sa
s-seconci.org.br  

Fisioterapeuta 

Aplicar técnicas fisioterápicas para prevenção, 
readaptação e recuperação de pacientes e 
usuários; atender e avaliar as condições funcionais 
de pacientes e usuários utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas 
especialidades; desenvolver e implementar 
programas de prevenção a saúde e qualidade de 
vida; discussão de casos e ações inter e intra-
setoriais; realizar, quando necessário, visita 
domiciliar.  

Ensino Superior completo 
CREFITO/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde  

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.fisioterapeut
a@sas-seconci.org.br  

Fonoaudiólogo 

Realizar tratamento fonoaudiológico para 
prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes 
e usuários aplicando protocolos e procedimentos 
específicos de fonoaudiologia; avaliar pacientes e 
usuários, realizando diagnóstico fonoaudiológico; 
orientar pacientes, usuários, familiares, 
cuidadores e responsáveis; atuar em programas 
de prevenção, promoção da saúde e qualidade de 

Ensino Superior completo 
CRFa/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde ou Saúde Mental 

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.fonoaudiolo
go@sas-seconci.org.br  
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vida; discussão de casos e ações inter e intra-
setoriais; realizar, quando necessário, visita 
domiciliar.  

Gerente de 
Atenção à 

Saúde 

Gerenciar, planejar e avaliar ações de saúde; 
definir estratégias para as Unidades de Saúde em 
conformidade com as diretrizes do SUS e da 
Política de Saúde vigente; Gestão da equipe e 
atividades inerentes aos setores; Interface com a 
equipe de Interlocutores, Supervisores e 
Coordenadores de Atenção à Saúde; Gerenciar 
metas e ações estabelecidas em Plano de 
Trabalho e estratégia organizacional.  
 

Ensino Superior completo 
Necessária experiência anterior com 

gestão em Atenção Primária de Saúde 
Desejável formação e/ou 

Aprimoramento Profissional. 
 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.gestao@sas-
seconci.org.br  

**Médico 
Generalista 
(Ver item 8) 

Realizar consultas clínicas e procedimentos na 
Unidade de Saúde e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros); 
realizar atendimentos de demandas espontânea e 
programadas em clínica médica, pediatria, gineco-
obstetrícia e pequenas urgências clínicas; 
implementar ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica; realizar 
assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano considerando a linha de 
cuidados da saúde da criança/adolescente, saúde 
do homem, saúde da mulher e saúde do idoso.  

Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde e/ou Estratégia Saúde 

da Família  
Desejável Título e /ou Residência 

concluída em Estratégia e Saúde da 
Família 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  

**Médico 
(Especialidade) 

(Ver item 8) 

Realizar consultas e atendimentos ambulatórias 
e/ou procedimentos cirúrgicos; tratar pacientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenar programas e serviços em 
saúde; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. 

 Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde 

Título e /ou Residência concluída  

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  

**Médico 
Clínico 

(Ver item 8) 

Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e comunidade, considerando as 
linhas de cuidado saúde da criança/adolescente, 
saúde do homem, saúde da mulher e saúde do 
idoso; realizar consultas clínicas e procedimentos 
na Unidade de Saúde e, quando indicado ou 
necessários, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros); realizar atendimento de demanda 
espontânea em clínica geral, urgências e 
procedimentos para fins de diagnósticos. 

Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Básica de Saúde e/ou Estratégia Saúde 

da Família  

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  

**Médico 
Ginecologista 
(Ver item 8) 

Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e comunidade, considerando as 
linhas de cuidado na saúde da mulher; realizar 
consultas em ginecologia e obstetrícia e 
procedimentos na Unidade de Saúde e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); realizar atendimento 

Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde 

Título e /ou Residência concluída 
 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  
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de demanda espontânea e programada em clínica 
ginecológica e obstétrica, urgências ginecológica 
obstétricas e procedimentos para fins de 
diagnósticos. 
 
 

**Médico 
Psiquiatra 

(Ver item 8) 

Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e comunidade, considerando as 
linhas de cuidado na saúde mental; realizar 
consultas em psiquiatria e procedimentos na 
Unidade de Saúde e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros); 
realizar atendimento de demanda espontânea em 
clínica psiquiátrica, urgências e procedimentos 
psiquiátricos para fins de diagnósticos; realizar 
matriciamento e participar de reuniões e 
discussão de casos. 
 
 

Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde 

Título e /ou Residência concluída 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  

**Médico 
Pediatra 

(Ver item 8) 

Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e comunidade, considerando as 
linhas de cuidado na saúde da criança e do 
adolescente; realizar consultas em pediatria e 
procedimentos na Unidade de Saúde e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); realizar atendimento 
de demanda espontânea em clínica pediátrica, 
urgências e procedimentos para fins de 
diagnósticos. 
 
 

Ensino Superior completo 
CRM/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde 

Título e /ou Residência concluída 
 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.medicos@sa
s-seconci.org.br  

Motorista 

Transportar material de consumo, equipamentos 
e documentos; transportar funcionários e 
pacientes; realizar remoções emergenciais de 
enfermos a hospitais; controlar o consumo de 
combustível e quilometragem rodada, registrar os 
dados necessários no formulário de controle; zelar 
pela manutenção, limpeza e conservação do 
veículo sob sua responsabilidade; realizar a 
lavagem, lubrificação e revisão periódica do 
veículo; fazer vistoria no veículo, verificar pneus, 
combustível, água e óleo, freios e parte elétrica; 
informar defeitos do veículo.  
 
 
 

Ensino Médio Completo 
Ter habilitação de categoria C 

Desejável experiência em condução de 
pacientes 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br  

Nutricionista 
 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e 
coletividades (sadios e enfermos); planejar, 
organizar ações e atividades relacionadas a 
alimentação e nutrição;  participar de programas 
de educação nutricional; atender com qualidade 
as necessidades nutricionais dos 
pacientes/usuários; desenvolver estratégias de 
resgate de hábitos e práticas alimentares 
regionais relacionadas ao consumo de alimentos 
locais de custo acessível e elevado valor nutritivo; 

Ensino Superior completo 
CRN/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária  

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.nutricionista
@sas-seconci.org.br  
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discussão de casos e ações inter e intra-setoriais; 
realizar, quando necessário, visita domiciliar. 

Oficineiro 

Sensibilizar os usuários, identificando suas 
necessidades e demandas e desenvolvendo 
atividades lúdicas, teatrais, musicais e/ou 
artesanatos; despertar aptidões e habilidades, de 
forma integrada e planejada, nas atividades 
desenvolvidas com a equipe multidisciplinar, 
acompanhar e atender os grupos. 

Ensino Médio Completo 
Desejável experiência em 

desenvolvimento e implementação de 
Oficinas Terapêuticas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.oficineiro@s
as-seconci.org.br  

Orientador De 
Fluxo 

Recepcionar e prestar serviços de apoio aos 
usuários, visitantes e fornecedores; administrar 
acessos, orientar e prestar informações ao público 
quanto aos espaços e fluxos de atendimento da 
unidade; entender as necessidades dos usuários, 
visitantes e encaminhar ao setor indicado / 
procurado; organizar informações e planejar o 
trabalho do cotidiano.  

Ensino Médio Completo  
Experiência em rotinas administrativas 

e atendimento ao público  
Bons conhecimentos em informática 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br  

Psicólogo 

Realizar avaliação / diagnóstico e atendimento 
psicológico individual e em grupos, aos 
pacientes/usuários de todas as faixas etárias, 
estendendo, conforme o caso, o atendimento 
para os familiares dos pacientes; participar de 
grupos de orientação e educação; discussão de 
casos e ações inter e intra-setoriais; realizar, 
quando necessário, visita domiciliar.  

Ensino Superior  
completo CRP/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde ou Saúde da Família 

ou Saúde Mental 
Desejável formação e/ou 

aprimoramento em Saúde Pública ou 
áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.psicologo@s
as-seconci.org.br  

Recepcionista 

 
Recepcionar e prestar serviços de apoio a 
usuários, visitantes e fornecedores; prestar 
atendimento telefônico e fornecer informações 
entre usuários internos e externos; verificar as 
necessidades dos usuários / visitantes e 
encaminhar ao setor indicado / procurado; 
organizar informações e planejar o trabalho do 
cotidiano. 
 

Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência  em atendimento 

ao público 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br 

Supervisor de 
Atenção à 

Saúde 

Supervisionar e monitorar as Unidades Básicas de 
Saúde e/ou  AMAS no desenvolvimento, 
manutenção das ações e cumprimento do 
planejamento do Núcleo de Atenção à Saúde; 
Realizar as interfaces com os colaboradores, 
gestores, supervisões e coordenadoria, 
assessorando no desenvolvimento das atividades 
com emissão de relatórios periódicos e efetuando 
proposições, quando necessário, para o 
aperfeiçoamento da assistência; Acompanhar o 
desempenho dos protocolos e  metas do plano de 
trabalho. Desenvolver outras atividades 
pertinentes ao cargo conforme solicitação do 
superior imediato. 
 

Ensino Superior completo 
Desejável experiência com supervisão, 

planejamento e ações em Atenção 
Primária de Saúde 

Desejável formação e/ou 
Aprimoramento Profissional para cada 

segmento: 
AMA: Urgência e Emergência  

UBS TRADICIONAL: Atenção Primária de 
Saúde e/ ou Saúde Pública 

CAPS: saúde mental 
ESF: Estratégia e Saúde da Família e/ou 

Saúde Pública 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.gestao@sas-
seconci.org.br  

Técnico de 
Dependência 

Química 

Visar garantir a atenção, defesa e proteção a 
pessoas em situações de risco pessoal, social; 
identificar necessidades e demandas; ações em 
redução de danos; readaptar os usuários nas AVD 
(atividades da vida diária); criar vínculos; 
conscientizar sobre riscos; aconselhar 
assistidos/usuários/educandos ;resgatar auto-
estima ;apontar alternativas; conscientizar sobre 
regras e normas; identificar direito violado dos 
assistidos/usuários; encaminhar 
assistidos/usuários e/ou familiares a entidades e 
serviços; elaborar relatórios de atendimento e 

Ensino Superior completo 
Registro Profissional/SP ativo  

Desejável experiência em Atenção 
Primária de Saúde  

Desejável formação e/ou 
aprimoramento em Saúde Pública ou 

áreas correlatas 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.saudemental
@sas-seconci.org.br  
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acompanhamento; articular com p CAPS álcool e 
Drogas;  
 
 

Técnico De 
Enfermagem 

Prestar assistência ao paciente/usuário, atuando 
sob supervisão do enfermeiro; desempenhar 
tarefas pertinentes a área de curativos, vacinação, 
coletas de exames, administração de 
medicamentos, centro cirúrgico, pré e pós 
operatório, acompanhar remoções; auxiliar 
Médico/ Enfermeiro na realização de 
procedimentos; atuar em conformidade às boas 
práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; comunicar-se com 
pacientes/usuários e familiares e com a equipe de 
saúde; participar das atividades de assistência 
básica; realizar ações de educação em saúde a 
grupos específicos e às famílias em situação de 
risco, conforme planejamento da equipe; 
participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a risco; realizar visitas domiciliares, 
quando necessário. 
  

Ensino Médio Completo 
Curso Técnico de Enfermagem 

Completo 
COREN/SP ativo de Técnico de 

Enfermagem  
Bons conhecimentos em Informática 

Desejável experiência para cada 
segmento:  

AMA: Urgência e Emergência e/ou 
eletrocardiograma. 

UBS ESF: Sala de vacina, curativo e/ou 
coleta de exames.  

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES: 
Instrumentação cirúrgica, cuidados de 

enfermagem pré e pós-operatório e/ou 
sala de vacina. 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.enfermagem
@sas-seconci.org.br  

Técnico De 
Farmácia 

Executar o recebimento, armazenamento, 
fracionamento, controle de estoque, dispensação, 
separação e conferência de medicamentos e 
materiais médicos hospitalares, garantindo a 
segurança dos pacientes, equipe e clientes 
internos; Realizar grupos; orientações aos 
usuários; quando necessário, visita domiciliar.  

Ensino Médio Completo 
Curso Técnico de Farmácia Completo, 

com certificado 
Bons conhecimentos em Informática 

Desejável experiência em dispensação e 
assistência farmacêutica 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.farmacia@sa
s-seconci.org.br  

Técnico de 
Gesso 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas 
gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com 
uso de material convencional e sintético (resina 
de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso 
de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para 
os dedos). Preparar e executar trações cutâneas, 
auxiliam o médico ortopedista na instalação de 
trações esqueléticas e nas manobras de redução 
manual. Podem preparar sala para pequenos 
procedimentos fora do centro cirúrgico, como 
pequenas suturas e anestesia local para manobras 
de redução manual, punções e infiltrações. 
Comunicam-se oralmente e por escrito, com os 
usuários e profissionais de saúde. 
 

Ensino Médio Completo 
Curso Técnico de Imobilização 

Ortopédica completo com  
registro ativo ASTEGO 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.tecnicodeges
so@sas-seconci.org.br  

Técnico em 
Saúde Bucal 

 

Planejar o trabalho técnico-odontológico em 
consultório; prevenir doença bucal participando 
de programas de promoção à saúde, projetos 
educativos e de orientação de higiene bucal; 
quando necessário, visita domiciliar. 
 

Ensino médio Completo 
Curso Técnico em Saúde Bucal 

Completo 
CRO/SP  ativo de Técnico de Saúde 

Bucal 
Desejável experiência em Atenção 

Básica de Saúde e/ou Saúde da Família 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.saudebucal
@sas-seconci.org.br  

Telefonista 

Operar equipamentos, atender, transferir, 
cadastrar e completar chamadas telefônicas 
locais, nacionais e internacionais, comunicando-se 
formalmente em português; realização de 
relatórios diários quanto às ligações efetuadas e 
recebidas.  

Ensino Médio Completo 
 Experiência em rotinas administrativas 

e atendimento ao público  
Bons conhecimentos em informática 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.administrativ
o@sas-seconci.org.br  
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Ocupacional reabilitação de pessoas utilizando procedimentos 
específicos de terapia ocupacional, ortopedia e 
musicoterapia; habilitar pacientes; realizar 
diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; atuar na orientação de pacientes, 
familiares, cuidadores e responsáveis; 
desenvolver programas de prevenção, promoção 
de saúde e qualidade de vida; realizar grupos; 
discussão de casos e ações inter e intra-setoriais; 
realizar, quando necessário, visita domiciliar. 

CREFITO/SP ativo 
Desejável experiência em Saúde Mental 

ou Saúde da Família 
Desejável formação e/ou 

aprimoramento em Saúde Pública ou 
áreas correlatas  

nossa equipe!  
 

Clique aqui: 
curriculo.terapeutaoc

upacional@sas-
seconci.org.br  

 
 

3. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
 

• O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PcD) concorrerá em igualdade de condições com os demais 
candidatos, com prioridade de vaga quando apresentar os requisitos/competências necessários para o 
desempenho das atividades, bem como, a Unidade apresentar condições de acessibilidade para recebimento do 
mesmo. 

• O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PcD) deverá comunicar previamente a empresa na forma de 
comunicado por escrito, Atendimento Especial, no ato da candidatura, para o dia de realização das etapas, 
indicando as condições de que necessita para a realização destas; 

• Para participação do processo seletivo solicitamos que: 

• No ato do preenchimento do formulário de Solicitação de Emprego, o candidato que declarar Pessoa com 
Deficiência (PcD) deverá entregar Laudo Médico (cópia) com o código correspondente, segundo a Classificação 
Internacional de Doenças – CID, A data de Expedição do Laudo e assinatura e Carimbo com o nº do CRM do 
Médico que emitiu o Laudo Médico. 

 
 

4. PRÉ REQUISITOS 
 

• Apresentar documentação regularizada, diploma de Ensino Médio e/ou Técnico/ Superior e/ou Especialização, 
conforme candidatura realizada e requisitos do cargo 

• Registro de acordo com a categoria profissional ativo e comprovante de pagamento da anuidade, quando nível 
técnico e superior; 

• Desejável experiência na área da saúde em Atenção Básica; 

• Conhecimentos básicos de informática e avançado quando área afim. 
 

5. SÃO CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NESTE PROCESSO: 
 

• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos  

• Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos 

• Possuir, na data de contratação, todos a documentações solicitadas para andamento do Processo Admissional  

• De acordo com o Código de Conduta da Instituição é vedada a contratação de parentes até terceiro grau, cônjuge e 
parentes dos cônjuges até terceiro grau, para exercer atividades com subordinação ou relação direta de prestação 
de serviços. 

• Será permitida a participação de ex-funcionário que tenha solicitado o desligamento há mais de 6 (seis) meses 
mediante a análise do histórico funcional. 

 
6. CADASTRO DO CURRÍCULO 

 
O cadastro do currículo deverá ser realizado pelo www.sas-seconci.org.br, no link “Trabalhe conosco”/ no Edital de Processo 

Seletivo Contínuo 
 

7. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
7.1.  NÍVEL MÉDIO 

• Triagem de currículos através do portal “trabalhe conosco” do site institucional e banco ativo, conforme diretrizes 
institucionais; 

• Análise do currículo pela equipe de Recrutamento e Seleção, de acordo com os pré-requisitos para vaga; 

• Aplicação de Prova Técnica e teste de avaliação de perfil (este último quando necessário) – O candidato realizará 
prova específica de sua área de atuação/formação,  

• Entrevista Individual/Dinâmica em Grupo – O candidato aprovado na Prova Técnica será convocado via e-mail, 
para a realização desta etapa e deverá confirmar sua presença através do próprio e-mail. Em Entrevista/Dinâmica 
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em Grupo serão avaliados pela equipe de Recrutamento e Seleção e Educação e Saúde, através de questionário 
semiestruturado, conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato, avaliando sua aderência ao perfil exigido 
para o cargo. 

• Entrevista com Gestor Requisitante - O candidato aprovado em Banco de Talentos será convocado para entrevista 
com o Gestor Requisitante da vaga, de acordo com o alinhamento das perspectivas de atuação do candidato e a 
vaga em questão. A entrevista poderá ser agendada na Unidade de Saúde que requisitou a vaga e/ou na Sede 
Administrativa SAS-Seconci/SP – a ser definida no ato da convocação. 

• Exame admissional - O candidato realizará o Exame Admissional, e estando apto ao cargo será encaminhado para a 
avaliação documental. 

• Avaliação Documental - O candidato realizará a Entrega de Documentos agendada assim que disponibilizado seu 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com o status Apto à função. O candidato deverá apresentar 
impreterivelmente, em dia e hora pré-agendados, todos originais e cópias dos documentos solicitados na Lista de 
Documentação. A ausência de quaisquer documentos, acarretará na reprovação do candidato para a referida vaga 
e para continuidade no Banco de Talentos. 
 
 

7.2. NIVEL TÉCNICO 

• Triagem de currículos através do portal “trabalhe conosco” do site institucional e banco ativo, conforme diretrizes 
institucionais; 

• Análise do currículo pela equipe de Recrutamento e Seleção, de acordo com os pré-requisitos para vaga; 

• Aplicação de Prova Técnica e teste de avaliação de perfil (este último quando necessário)  – O candidato realizará 
prova específica de sua área de atuação/formação,  

• Entrevista Individual/Dinâmica em Grupo – O candidato aprovado na Prova Técnica será convocado via e-mail, 
para a realização desta etapa e deverá confirmar sua presença através do próprio e-mail. Em Entrevista/Dinâmica 
em Grupo serão avaliados pela equipe de Recrutamento e Seleção e Educação e Saúde, através de questionário 
semiestruturado, conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato, avaliando sua aderência ao perfil exigido 
para o cargo. 

• Entrevista com Gestor Requisitante - O candidato aprovado em Banco de Talentos será convocado para entrevista 
com o Gestor Requisitante da vaga, de acordo com o alinhamento das perspectivas de atuação do candidato e a 
vaga em questão. A entrevista poderá ser agendada na Unidade de Saúde que requisitou a vaga e/ou na Sede 
Administrativa SAS-Seconci/SP – a ser definida no ato da convocação. 

• Exame admissional - O candidato realizará o Exame Admissional, e estando apto ao cargo será encaminhado para a 
avaliação documental. 

• Avaliação Documental - O candidato realizará a Entrega de Documentos agendada assim que disponibilizado seu 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com o status Apto à função. O candidato deverá apresentar 
impreterivelmente, em dia e hora pré-agendados, todos originais e cópias dos documentos solicitados na Lista de 
Documentação. A ausência de quaisquer documentos, acarretará na reprovação do candidato para a referida vaga 
e para continuidade no Banco de Talentos. 
 

 
7.3. NÍVEL SUPERIOR 

• Triagem de currículos através do portal “trabalhe conosco” do site institucional e banco ativo, conforme diretrizes 
institucionais; 

• Análise do currículo pela equipe de Recrutamento e Seleção, de acordo com os pré-requisitos para vaga; 

• Aplicação de Prova Técnica e teste de avaliação de perfil (este último quando necessário)  – O candidato realizará 
prova específica de sua área de atuação/formação,  

• Entrevista Individual/Dinâmica em Grupo – O candidato aprovado na Prova Técnica será convocado via e-mail, 
para a realização desta etapa e deverá confirmar sua presença através do próprio e-mail. Em Entrevista/Dinâmica 
em Grupo serão avaliados pela equipe de Recrutamento e Seleção e Educação e Saúde, através de questionário 
semiestruturado, conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato, avaliando sua aderência ao perfil exigido 
para o cargo. 

• Entrevista com Gestor Requisitante - O candidato aprovado em Banco de Talentos será convocado para entrevista 
com o Gestor Requisitante da vaga, de acordo com o alinhamento das perspectivas de atuação do candidato e a 
vaga em questão. A entrevista poderá ser agendada na Unidade de Saúde que requisitou a vaga e/ou na Sede 
Administrativa SAS-Seconci/SP – a ser definida no ato da convocação. 

• Exame admissional - O candidato realizará o Exame Admissional, e estando apto ao cargo será encaminhado para a 
avaliação documental. 

• Avaliação Documental - O candidato realizará a Entrega de Documentos agendada assim que disponibilizado seu 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com o status Apto à função. O candidato deverá apresentar 
impreterivelmente, em dia e hora pré-agendados, todos originais e cópias dos documentos solicitados na Lista de 
Documentação. A ausência de quaisquer documentos, acarretará na reprovação do candidato para a referida vaga 
e para continuidade no Banco de Talentos. 



 

 
 

 
8. ETAPAS DO PROCESSOS / CARGOS ESPECÍFICOS 

Agente Comunitário de Saúde: As etapas do processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde são 
realizadas de acordo com documento Norteador do Ministério da Saúde, através de divulgação de Edital Público, 
respeitando as especificações para seleção como residir na área de abrangência de atuação e contratação do 
profissional e em parceria com a Unidade Básica de Saúde. * 

• Aplicação de Prova – O candidato realizará prova de conhecimentos gerais  

• Entrevista com Gestor Requisitante - O candidato aprovado em Banco de Talentos será convocado para entrevista 
com o Gestor Requisitante da vaga, de acordo com o alinhamento das perspectivas de atuação do candidato e a 
vaga em questão. A entrevista poderá ser agendada na Unidade de Saúde que requisitou a vaga e/ou na Sede 
Administrativa SAS-Seconci/SP – a ser definida no ato da convocação. 

• Exame admissional - O candidato realizará o Exame Admissional, e estando apto ao cargo será encaminhado para a 
avaliação documental. 

• Avaliação Documental - O candidato realizará a Entrega de Documentos agendada assim que disponibilizado seu 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com o status Apto à função. O candidato deverá apresentar 
impreterivelmente, em dia e hora pré-agendados, todos originais e cópias dos documentos solicitados na Lista de 
Documentação. A ausência de quaisquer documentos, acarretará na reprovação do candidato para a referida vaga 
e para continuidade no Banco de Talentos. 
 
 
Médico Clínico/ Pediatra/ Ginecologista) Psiquiatra/ Especialidades: As etapas do processo seletivo para o cargo 
de Médico, são realizadas em conjunto com a equipe Técnica, de forma a atender a interface entre Gestor 
requisitante. ** 

• Análise do currículo pela equipe de Recrutamento e Seleção, de acordo com os pré-requisitos; 

• Entrevista Individual – Na entrevista serão avaliados pela equipe de Recrutamento e Seleção e Departamento de 
Relações Médicas.  

• Entrevista com Gestor Requisitante - O candidato aprovado será convocado para entrevista com o Gestor 
requisitante da vaga, de acordo com o alinhamento das perspectivas de atuação do candidato e a vaga em aberto. 
A entrevista poderá ser agendada na Unidade de Saúde que requisitou a vaga e/ou na Sede Administrativa SAS-
Seconci/SP – a ser definida no ato da convocação. 

• Exame admissional - O candidato realizará o Exame Admissional, e estando apto ao cargo será encaminhado para a 
avaliação documental. 

• Avaliação Documental - O candidato realizará a Entrega de Documentos agendada assim que disponibilizado seu 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com o status Apto à função. O candidato deverá apresentar 
impreterivelmente, em dia e hora pré-agendados, todos originais e cópias dos documentos solicitados na Lista de 
Documentação. A ausência de quaisquer documentos, acarretará na reprovação do candidato para a referida vaga 
e para continuidade no Banco de Talentos. 
 

 
 
 
 

9. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• As devolutivas de cada etapa ocorrerão em até 7 (sete) dias úteis, por e-mail, a partir da primeira etapa do 
processo.  

• O não comparecimento no dia e horário agendados, será caracterizado como ausente e será convocado mais 1 
(uma) vez, de acordo com a agenda disponível para a 2ª chamada de candidatos ausentes. Caso o candidato não 
compareça na 2ª chamada do Processo Seletivo, será caracterizado como desistente e será retirado do Banco de 
Currículos. O candidato Desistente deverá aguardar o período de 6 (seis) meses para candidatar-se novamente.  

• Cada fase do processo é eliminatória. 

• Será permitida a participação de todos os profissionais que atenderem os requisitos descritos neste Edital. 

• O candidato aprovado, irá compor a lista de Banco de Talentos pelo período de 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por mais 6 (seis) meses, a critério da Instituição quando baixa oportunidade de vaga, para cargo 
específico, sendo encaminhado para até 3 (três) Unidades diferentes. 

• A não aceitação do encaminhamento para oportunidade disponível, poderá excluir o candidato do processo 
seletivo. 

• Os candidatos reprovados em qualquer etapa do processo seletivo, poderão participar novamente após 6 (seis) 
meses. 

• O envio e/ou cadastramento de currículo por si só não garante a participação no processo seletivo; 



 

• A candidatura é voluntária e espontânea; 

• Todas informações apresentadas no processo, deverão ser verdadeiras sob as penas das leis; 

• A empresa não é obrigada a contratar mesmo após o término do processo seletivo e mesmo após eventual 
aprovação do Banco de Talentos; 

• A contratação está condicionada à disponibilidade de vaga, perfil requisitado, orçamento financeiro da empresa, 
bem como, a conveniência e oportunidade da mesma. 

• A atualização do cadastro do currículo é de responsabilidade do candidato e deve ser realizada periodicamente. 
 
 
 

 

 
DRCHO – SAS SECONCI/SP 


