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PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL
EDITAL Nº 1/2019 - IMARUÍ – SC
13 DE FEVEREIRO DE 2019.

O Instituto Civitas de Desenvolvimento Humano, através da Comissão de Seleção
e Contratação de Pessoal, torna pública a ABERTURA EMERGENCIAL de vagas para
contração de pessoal por regime CLT, que irão compor equipe de trabalho para atuar no
gerenciamento do programa de Estratégia Saúde da Família / Atenção Básica / Saúde
Bucal, do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF e da equipe Complementar do
Centro de Saúde Ampliado no município de Imaruí, mediante políticas nacionais,
estaduais e municipais de saúde.
A convocação tem por objetivo selecionar profissionais para preencher vagas
disponíveis e realizar um cadastro reserva para as seguintes funções:
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Odontólogo
Auxiliar / técnico de consultório dentário
Educador Físico
Nutricionista
Psiquiatra
Para a inscrição, os interessados deverão preencher o currículo padronizado,
seguindo fielmente o modelo disponível no site www.cdh.org.br/editais, no item
correspondente ao Processo Seletivo de Imaruí - SC (MODELO DE CURRICULO
PADRONIZADO) e enviar o arquivo em formato “pdf” para o e-mail abaixo:

processoseletivo@cdh.org.br

Serão considerados inscritos somente aqueles candidatos que enviarem os
currículos conforme estabelecido, até às 16hs00min do dia 14 de fevereiro de 2019.
Os candidatos inscritos serão convocados para realização de entrevista, que
acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2019, em horário e local a ser divulgado no site do
Instituto Civitas.
Todas as dúvidas a respeito deste processo seletivo emergencial serão
esclarecidas exclusivamente através do email processoseletivo@cdh.org.br.
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CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

DATA

Publicação do Processo Seletivo Emergencial no site do Instituto

13/02/2019

Abertura das Inscrições

13/02/2019
14/02/2019 às
16:00

Prazo final das inscrições
Publicação do horário e local das entrevistas

14/02/2019

Realização das entrevistas

15/02/2019

Publicação do resultado final do PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL

15/02/2019

Obs.: As datas do Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas previamente
nos moldes de publicação e divulgação.

COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Rodrigo Reis Cirino
Presidente da Comissão

Cícero Francisco Cagnini
Membro da Comissão

Osni Arturo Francisco Junior
Membro da Comissão

Izabelly Azevedo
Membro da Comissão

O documento original encontra-se assinado.

Imaruí, 13 de fevereiro de 2019.

