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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: Assistência Médica Ambulatorial – AMA e Unidade Pronto Atendimento – UPA.  

 
2. CARGO  

 

Função Descrição Sumária Requisitos Exigidos  

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 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. 
 

Ensino Superior completo 
CRESS/SP ativo  

Desejável experiência em Urgência e 
Emergência 

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 
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. 
 

Ensino Médio Completo 
Experiência em rotinas administrativas 

e atendimento ao público; 
Conhecimento em organização e 

manutenção de arquivos; 
 Bons conhecimentos em informática.  

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

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

Separar e oferecer refeições equilibradas e 
específicas para cada patologia, conforme 
padronização de dietas e orientações da 
instituição.  

Ensino Médio completo 
Desejável experiência na área 

hospitalar 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

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

Enfermeiro 

Prestar atendimento aos pacientes em situações 
de urgência e emergência; realizar registros e 
elaborar relatórios técnicos; planejar e avaliar as 
ações individuais, visando recuperação e 
reabilitação da saúde dos pacientes; trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança; sistematização 
da assistência de enfermagem (SAE); discussão de 
casos e ações inter e intra-setoriais.  
 
 
 

Ensino Superior completo 
COREN/SP ativo; 

Desejável Aprimoramento Profissional, 
Especialização e/ou Residência em 

Urgência e Emergência, Pediatria, UTI 
ou SAMU; 

Especialização em Ostomia; 
Desejável experiência com Urgência e 

Emergência, UTI ou SAM; 
Bons conhecimentos em Informática; 

Necessário Certificação em 
Classificação de Risco em Manchester; 

Necessário Certificação ACLS; 
Experiência em Aferição de PIC; 
Conhecimento em segurança do 

paciente.  

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 com Urgência e 
Emergência 

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  

Supervisor 
Administrativo 

Desenvolver, planejar e supervisionar normas, 
políticas e procedimentos e fluxos internos. 
Supervisionar as atividades desenvolvidas e 
orientar os colaboradores quanto ao bom 
cumprimento das atividades. Supervisionar e 
controlar as atividades dos setores quanto ao 
cumprimento das tarefas; responder pelo quadro 
de funcionários sob sua responsabilidade, 
avaliando necessidade de contratação em 
parceria com Gestor direto. 
 

Ensino Superior completo na área 
Administrativa, Recursos Humanos 

e/ou áreas correlatas; 
Experiência com supervisão e 

planejamento de rotinas 
administrativas; 

Bons conhecimentos em informática. 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.gestao@sas-
seconci.org.br  

Supervisor de 
Enfermagem 

Supervisionar a equipe, planejar, organizar e 
avaliar os serviços de assistência de enfermagem 
urgência e emergência. Monitorar os processos de 
trabalho, normas, protocolos, rotinas, 
procedimentos de enfermagem e metas do plano 
de trabalho. Realizar as interfaces e ações inter e 
intra-setoriais, assessorando no desenvolvimento 
das atividades com emissão de relatórios 
periódicos e efetuando proposições, quando 
necessário, para o aperfeiçoamento da 
assistência; desenvolver outras atividades 
pertinentes ao cargo conforme solicitação do 
superior imediato. 

Ensino Superior completo 
COREN/SP ativo; 

Desejável Aprimoramento Profissional, 
Especialização e/ou Residência em 

Urgência e Emergência, Pediatria, UTI 
ou SAMU; 

Especialização em Ostomia; 
Desejável experiência com Urgência e 

Emergência, UTI ou SAM; 
Bons conhecimentos em Informática; 

Necessário Certificação em 
Classificação de Risco em Manchester; 

Necessário Certificação ACLS; 
Experiência em Aferição de PIC; 
Conhecimento em segurança do 

paciente; 
Experiência com gestão de equipe.  

 

Venha fazer parte da 
nossa equipe!  

 
Clique aqui: 

curriculo.gestao@sas-
seconci.org.br  
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Técnico De 
Enfermagem 

Prestar assistência ao paciente/usuário, atuando 
sob supervisão; 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.  
 

Ensino Médio Completo 
Curso Técnico de Enfermagem 

Completo 
COREN/SP ativo de Técnico de 

Enfermagem  
Necessário experiência com Urgência e 

Emergência UTI, Pediatria ou SAMU; 
Necessário experiência em UPA, AMA, 

PS ou Hospital; 
Bons conhecimentos em Informática; 

Necessário Certificação em BCLS; 
Conhecimento em segurança do 

paciente.  

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 orientações aos usuários.  
 

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 
pacientes e equipe 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  

 
 

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 Urgência e Emergência; 

 Conhecimentos básicos de informática e avançado quando área afim. 
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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 AMA / UPA.  
 

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 
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 
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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. 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. 
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